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چکیده:
درجهان پیشرفته و به سرعت متغیر امروز تركیب فنآوري هاي الکترونیکی در فرایند آموزش و
یادگیري و محتواي برنامه درسی آموزش عالی ،امري اجتناب ناپذیر است .مطالعه حاضر با بررسیی
پژوهشها و منابع مکتوب و غیر مکتوب داخلی و خارجی ،با هدف معرفی محتیواي الکترونیکیی و
ثأثیر آن در یادگیري پویا ،ضمن ارائه مدلها و رویکردهاي نوین در تولید محتیواي الکترونیکیی از
قبیل  ، ADDIE,SCORM, P3به طرح چند پرسش در زمینه فرایند تولید محتیواي الکترونیکیی
بر اساس مدل P3و ابزارهاي تألیف آن میپردازد .نتایج حاصل در عین این كه اثر بخشی محتواي
الکترونیکی را در افزایش یادگیري خاطر نشان میكند ،به محدودیت عمده آن در پر هزینیه بیودن
فرایند تولید محتوا اشاره مینماید .بر این اساس ،نکاتی در مورد تولید محتواي الکترونیکی در حوزه
برنامه درسی آموزش عالی پیشنهاد شده است.
واژگان کلیدی :آموزش الکترونیکی ،محتواي الکترونیکی ،فرایند تولید محتواي الکترونیکی،
ابزارهاي تألیف.
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مقدمه
قرن بیست و یکم قرن حركت جوامع به سمت دانایی محیوري ،مشیاركت دانیش و تحیول در
مفاهیم بنیادین زندگی از جمله آموزش و تعلیم و تربیت از لحاظ كمییت ،كیفییت و سیرعت ارائیه
میباشد .بدون تردید درجهان پیشرفته و به سرعت متغیر امروز (كیراس ،)2004 ،1آمیوزش عیالی
نیز به دلیل رشد علم و فنآوري و افزایش تقاضا جهت آموزشهاي متنوع و انعطافپذیر ،با نیازهاي
جدیدي در زمینه برنامه درسی و محتواي آموزشی روبیرو شیده اسیت ) مییرزا بیگیی و همکیاران،
 .)1388از این رو توسعه و بقاي آموزش عالی عالوه بر عوامل زیر ساختاري ،مستلزم طرح برنامه
درسی نظام مندي است كه درآن ارتباط بین عناصر برنامه درسی و چگونگی تلفیق آن بیا قابلییت-
هییاي فنییآوري نشییان داده شییود ( سییراجی و همکییاران .)1387 ،بییدین گونییه تركیییب آمییوزش
الکترونیکی به عنوان دستاورد تحول نظامهاي آموزشی نوین در فرآیند آموزش ،یادگیري و برنامیه
درسی مؤسسات آموزش عالی ،امري اجتناب ناپذیر اسیت (ملکییان و همکیاران .(1389 ،درایین
راستا آموزش عالی با ایجاد فرصتها و روشهاي نوین یادگیري از قبیل انتقال آموزش به صیورت
همزمان 2و ناهمزمان ( 3روویا4و همکاران  2009 ،؛ پانداک )2009 ،5و استفاده ازمدلهاي جدید
آموزشی (پراگنل 6و همکاران )2006 ،به بهسازي فرایند ییادگیري بیه منظیور سیاخت ییادگیري
معنادارتر ،فردي و مداوم ( هیوانگ ، ( 2010،7افزایش توانایی حل مسیائل و قابلییت دسترسیی و
انعطافپذیري ،اندیشیده است (كاراهوكا و همکاران2010 ،؛ ساكر وگلو و همکاران )2009 8،بیه
گونهاي كه روند آموزش در دانشگاهها و ماهیت تحصیل و دانشاندوزي را تحیت تیآیثیر قیرار داده
است .بدیهی است محتواي آموزشی نیز یکی از دستاوردهاي مهم سیستمهاي آموزشی نوین میی-
باشد .در محیط آموزش الکترونیکی ارائه محتوا از طریق میتن ،صیدا ،فییلم ،پویانمیایی (9تصیاویر
متحرک) و شبیهسازها(10توصیف موقعیت هاي زنده و واقعی) (جویس و همکاران (1386 ،عیالوه
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برایجاد یادگیري مبتنی برتجربه و هماهنگ با محیطهاي تدریس باعی ارائیه جیذابتیر مطالیب
سخنرانی مربی و ایجاد یادگیري معنادارتر میشود ) گیومس .)2010،1تولید محتواي الکترونیکیی
به فرآیند تألیف و تولید محتوا توسط مدرسین دروس ،با كمک ابزارها ،نرم افزارها و تکنییکهیاي
سمعی و بصري ،جهیت تسیهیل فهیم مسیائل پیدییده بیراي مخاطبیان اشیاره مییكنید (امییر-
حسینی.)1390،
از این رو آموزش الکترونیکی با برخورداري از محتوایی كه گرچه از نظر ساختار و نحوه سازمان
دهی متمایز از محتواي آموزش سنتی میباشد ،لیکن با شبیهسازي آن در محیطی مجیازي و ارائیه
از طریق رسانههاي الکترونیکی ،دراختیار یادگیرندگان قیرار گرفتیه و امکیان انتخیاب مسییرهیاي
یادگیري متناسب با عالیق آنها را به صورت چند رسانهاي میدهد (خاصه و كرمیی .(1388 ،بیا
توجه به عوامل مؤثر در تولید محتواي الکترونیکی ماننید :كیفییت دروس ،افیزایش حجیم تولیید و
مدیریت تولید محتواي الکترونیکی (كاردان ،)1386 ،راهبردهاي فرایند تولید محتواي الکترونیکی
نیز به دلیل تفاوت اساسی با فرآیند یاددهی-یادگیري سنتی ،مسیتلزم مالحظیاتی در زمینیه تولیید
محتوا و منابع آموزشی در محیط الکترونیکی میباشد .با توجه بیه ایین كیه مهمتیرین دغدغیه در
امرآموزش الکترونیکی ،چگونگی ارائه مطالب آموزشی با كیفیت باال ،به روز و قابلیت تجدید آنهیا
(ساكر وگلو و همکاران )20092،و تولید و مدیریت محتواي آموزشی متناسب با خصوصیات روان-
شناختی و تربیتی فراگیران میباشد ،بنابراین ،به منظور تولید محتواي الکترونیکی برنامه درسیی در
مؤسسات آموزش عالی ،به موازات روزآمد سازي محتواي آموزشی باید به مدلها ،قالبهاي جدیید
ارائه مواد آموزشی و ابزارهاي تألیف كه با ایجاد امکاناتی نظیر انطباق با نیازهیاي فراگییران نقیش
برجستهاي در روند تولید محتواي آموزش الکترونیکی ایفا مییكننید نییز توجیه نمیود (تقیی ییاره،
سیادتی.)1386،
با این حال ،علیرغم تالش اكثر نظامهاي آموزش عالی در این زمینه ،هنوز حركت قابل قبولی
درجهت استفاده از ظرفیتهاي فنآوري به منظور بهبود كیفیت فرآیند ییاددهی -ییادگیري و پییاده
سازي آموزش الکترونیکی بر اساس مدل هاي مطرح تولید محتواهاي آموزشی مشاهده نمیشود.
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در این راستا ،نیاز به مطالعات علمیی و پژوهشیی بسییاري در زمینیه فراینید تولیید محتیواي
الکترونیکی و منطبق بر استانداردهاي آموزشی كه تقویت كننده تفکر خالق و یادگیري خودمحیور
باشد ،در آموزش عالی احساس میشود .بر این اساس ،با توجه به اهمییت فراینید تولیید محتیواي
الکترونیکی در آموزش عالی ،دو پرسش مطرح شده است:
ا -فرایند تولید محتواي الکترونیکی در آموزش عالی بر اساس مدل  p3مبتنی بر عملکیرد چیه
مراحلی صورت میگیرد؟
 -2نقش ابزارهاي تألیف در فرایند تولید محتواي الکترونیکی چگونه میباشد؟
از این رو مقاله حاضر بر آن است تا به بررسی فرایند تولید محتواي الکترونیکی بر اساس مدل
( p3زنجیره افراد -فرآیند -برونداد) در برنامه درسی آموزش عالی و نقش ابزارهاي تایلیف در تولیید
محتواي الکترونیکی بپردازد .براي نیل به این مهم ،ابتدا به بیان دیدگاهها و میدلهیاي مطیرح در
فرایند تولید محتواي الکترونیکی و ابزارهاي تألیف اشاره شده است .پس از آن ،بیه معرفیی میدل
P3و مراحل آن به عنوان یکی از متداولترین مدلها درترسیم تصویر جامع از آموزش الکترونیکیی
پرداخته شده و در نهایت در باره چالشهاي تولید محتواي الکترونیکی در آموزش عالی ،همیراه بیا
ارائه رویکردها و پیشنهادهایی براي طراحی مناسبتر محتواي الکترونیکی بح میشود.
مدلها و ابزارهاي تولید محتواي الکترونیکی در آموزش عالی
در فرایند تولید محتواي الکترونیکی ،طراحی مدلهیاي آمیوزش الکترونیکیی دردوران اولییه و
طفولیت خود میباشد .با این حال ،با توجه به نقش آنهیا در آمیاده سیازي اطالعیات و نگهیداري
دادهها ،بیان دیدگاههاي مختلف دراین زمینه ضروري به نظر میرسید .بیه منظیور بهیرهگییري از
رویکردهاي مختلف یادگیري در طراحی و تولید محتواي الکترونیکی و ارائه الگویی در این زمینیه،
ابتدا باید مدلی براي آموزش و یادگیري با هدف تصمیمگیري درباره ابزارها و راهبردهاي مورد نیاز
براي آموزش آن مفهوم ارائه نمود .در این راستا ،باث به نقل از (شعبانی نییا و همکیار )1387 ،از
شش الگوي مختلف یادگیري مبتنی بر روانشناسی رفتارگرا در طراحی میواد درسیی آمیوزش از راه
دور استفاده كرد و در مشاهدات بعدي نشان داد كه حركت به سمت طراحی محتواي درسی بر پایه
رویکردهاي اكتشافی و انسان گرایانه و ساختارگرایی اجتماعی براي یادگیرندگان مطلوبیت بیشتري
دارد.
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گیومس ( )2010به مدلهاي گوناگونی اشاره میكنید از جملیه میدل  ) 1ADDIEتجزییه و
تحلیل ،طراحی ،تولید ،اجرا و پیاده سازي) كیه بیه گفتیه (علیوي )1388 ،بیر طبیق ایین میدل،
متخصص موضوعی آموزشی محتواي علمی را آماده میكند ،طراح آموزشی برنامیه پیرو ه و سیند
طراحی (سناریو) را میسازد ،طراح شبکه صفحات( HTMLتوانیایی ایجیاد سیریع بیه روز رسیانی
محتوا) و تعامالت را طراحی میكند ،كیفیت درس توسط متخصص كنترل كیفیت بررسی میشیود
و سپس دوره آموزشی راه اندازي میگردد .براندون ( ،) 2005بیه میدل مزبیور بیه عنیوان میدل
رویکرد سیستمی مبتنی بر روش حل مسئله ،اشاره میكند كه براي مرحله طراحی مناسب میباشد،
لیکن در زمینه مسائل مربوط به تولید محتواي الکترونیکی از قبیل :ییادگیري الکترونیکیی سیریع،
ابزارهاي تألیف ،سیستمهاي مدیریت آموزش و محتواي آموزشی و اسیتفاده از گرافییک كیافی بیه
نظر نمی رسد.
مراحل این مدل از نقطه نظر آتشک (  ،)1386عبارتند از :مرحلیه تحلییل شیامل گیامهیاي:
تحلیل نیاز ،تحلیل فراگیر و تحلیل هدف كلی آموزش؛ مرحله طراحی شامل گامهاي :تعیین رفتیار
ورودي ،تعیین اهداف رفتاري ،هدفهاي رفتاري ،تعیین توالی محتواي دوره ،تعیین رسیانه و میواد
آموزشی؛ مرحله تکوین شامل گامهاي :تهیه طرح درس ،تعیین روشهاي ارائه محتوا ،آمادهسیازي
مواد آموزشی و تعیین زمان و مکان آموزش؛ مرحله اجرا شامل :اجراي برنامه آموزشی آماده شده و
مرحله ارزشیابی شامل گامهاي :ارزشیابی تکوینی ،ارزشیابی پایانی و اصالح مدل.
كلوئیت ،)2001( 2به ارائه مدل  3EESبا هدف كمک به طراحان سیستم آموزش الکترونیکیی
در طراحی و پیاده سازي موقعیت یادگیري با تمركز بر نیازهاي یادگیرندگان و محیطهاي یادگیري
پرداخته است .هانگ و همکاران ( )2012نیز به ارائه مدلی در رابطه با بررسی فرآیندهاي واسطه-
اي در ارتباط بین سبک یادگیري و عملکرد آموزش الکترونیکی و تاثیرات تعدیلكننده دانش قبلیی
یادگیرندگان اشاره كردهاند.
تولید محتواي الکترونیکی براي دروس نظري در آموزش عالی به گفته میرزابیگی و همکیاران
( )1388شامل مراحلی است كه در جدول ذیل ارائه شده است:
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جدول )1مدل تولید محتواي الکترونیکی براي دروس نظري در آموزش عالی به نقل از )مییرزا
بیگی و همکاران)1388 ،
اهداف وكاربرد
مراحل الگو
تعیین مهارتها براي رسیدن به اهداف یادگیري شیامل تحلییل
تحلیل
فراگیر و تحلیل تکالیف
ارائه الزامات نظریه هیاي ییادگیري بیه منظیور اطمینیان از اثیر
طراحی
بخشی محتواي آموزشی
تعیین راهبرد هاي مناسب در تدوین محتوا
تصمیم گیري در مورد سازمان دهی متون درسی در قالیبهیاي
مناسب ،نوشتن سناریوي درسی
تصمیم گیري در مورد استفاده از عناصر رسانهاي ماننید تصیویر،
صوت ،پویانمایی
پیاده سازي محتواي تعیین شده در قالبهاي متناسب با اهیداف
تولید
و راهبردهاي یادگیري
مرور و بازبینی به وسیله كارشناس تولید محتوا و سنجش مییزان
اجراي آزمایشی و اصالح
پذیرش فردي و گروهی
صفوي ( )1388و امیرحسینی ( )1390نیز در مطالعات خود به مدل نیرم افیزار SCORM1بیه
عنوان اسکلتبندي محیطهاي آموزشی تحت وب و رابط بین اجزاء درس و مدلهاي ارائهشده اشیاره
میكنند .مدل مزبور از یکپارچه نمودن مجموعهاي ازویژگیهاي كلییدي و اسیتانداردهیاي محتیواي
الکترونیکی و فنآوري تشکیل شدهاست و امکان مدیریت و استفاده مجدد محتواي الکترونیکیی را بیه
صورتی عملی فراهم میسازد .مؤلفههاي اساسی درتولید محتواي الکترونیکی بیر اسیاس ایین میدل
عبارتند از :قابلیت دسترسی و به اشتراکگذاري محتواي آموزشی در هر زمان و مکان ،قابلیت انطباق
با نیازهاي یادگیرندگان ،توجیه اقتصادي از طریق كاهش زمان و هزینیه میرتبط بیا تولیید و تحوییل
محتواي آموزشی ،ماندگاري به معناي عدم نیاز محتواي آموزشی به طراحی و برنامیه نویسیی مجیدد
عمده براي به روز بودن با پیشرفتهاي فنآوري ،قابلیت استفاده مجدد شامل استفاده از یک قسیمت
محتواي آموزشی در چند متن یا برنامه كاربردي.

.sharable Content Object Reference Modle
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بنییابییر نظرصییفوي ( ،)1388در راسییتاي تییالش مؤسسییات آمییوزش عییالی در تولییید محتییواي
الکترونیکی و لزوم وجود استانداردها به جاي تولید هیزاران قطعیه محتیواي الکترونیکیی مشیابه ،بیا
تركیب قطعات محدود محتوایی میتوان دروس یا دورههاي مختلفی ایجاد نمود .توجییه ایین امیر از
دیدگاههاي گوناگون عبارتند از:
از دیدگاه كیاربران :جلیوگیري از انحصیاري شیدن محتیواي الکترونیکیی؛ ازدییدگاه آمیوزش
دهندگان :ارائه بهترین گزینش در قالب الکترونیکی با توجه به رشته میورد نظیر؛از دییدگاه تولیید-
گنندگان محتواي الکترونیکی :عدم نگرانی در مورد تطبییق محتواهیاي خیود بیراي سیسیتمهیاي
آموزشی مختلف و ارائه آن به هر واحد آموزشی؛ از دیدگاه آموزش گیرنیده :اسیتفاده از محتواهیاي
الکترونیکی با یک انتظار مشخص در طول تحصیل.
با توجه به ارتقاء كیفیت دورههاي آموزشی مؤسسات آموزش عالی ،رعایت برخی میالکهیا و
اصول دراستفاده از مدلهاي فرایند تولید محتواي الکترونیکی ضروري به نظر میرسد كه عبارتنید
از:
اصل چند رسانهاي :استفاده از چند شکل ارائه محتواي الکترونیکی؛ اصل مجاورت مکانی :ارائه
مواد مربوط به یک قطعه محتوایی در یک صفحه؛ اصل مجاورت زمانی :استفاده از ارائه دیداري به
همراه ارائه شنیداري؛ اصل پیوستگی ارتباط بین اشکال ارائه و اهداف برنامه درسی؛ اصیل اجتنیاب
از افزودگی :عدم استفاده همزمان از اشکال ارائه متنی ،صوتی و تصویري در یک قطعه محتوایی و
اصل شخصیسازي :استفاده از ضیمایر شخصیی در ارائیه قطعیات محتیوایی (شیهبازي و همکیار،
.)1389
بنا به گفته علوي ( ،)1388مدل آموزش الکترونیکی سریع بیه منظیور رفیع مشیکالت تولیید
محتواي الکترونیکی براساس رویکرد آبشاري (مدل  ،(ADDIEبه آموزش الکترونیکی از منظیري
جدید نگریسته و با دارا بودن ویژگیهایی از قبیل :تدوین برنامه در مدت سه هفته؛ استفاده از ابیزار
پاورپوینت ،عناصر چندرسانهاي و مدلهاي همزمان و ناهمزمان؛ فراهم آوردن سینجش و بیازخورد
مؤثر؛ با تغییر در فرایند و ابزارهاي مورد استفاده ،زمیان و هزینیه سیاخت محتیواي الکترونیکیی را
كاهش میدهد و به تدوین محتواي آموزش الکترونیکیی از طرییق پیردازش میوازي سیه مرحلیه
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تحلیل ،طراحی و تدوین با استفاده از نرم افزار ( Adobe Presenterساخت خودكار فرایندها) می-
پردازد.
دراین قسمت محقق به منظور پاسخگویی به سؤال اول پژوهش :چگیونگی عملکیرد مراحیل
فرایند تولید محتواي الکترونیکی در آموزش عالی بر اساس میدل ،p3ضیمن معرفیی ایین میدل (
برگرفته ازالگوي پیشنهادي خان )2005 ،مراحل فرایند تولید محتواي الکترونیکی شامل برنامیه-
ریزي ،طراحی ،تولید وارزیابی را بر اساس آن مورد بح قرار میدهد.
مدل( P3زنجیره افراد -فرآیند -برونداد) 1یکیی از متیداولتیرین میدلهیاي آمیوزش
الکترونیکی است كه به عنوان چیارچوبی مفهیومی بیراي ترسییم ییک تصیویر جیامع از آمیوزش
الکترونیکی استفاده میشود (نمودار.)1
نمودار )1زنجیره افراد-فرایند-برونداد در فرایند تولید محتواي الکترونیکی بیه نقیل از ( خیان،
)2005
برونداد

فرايند

افراد

توليد محتوا
طرح پرو ژه
قالب اوليه آموزشی
مواد يادگيري

مواد اصالح شده

برنامه ریزی
طراحی

تيم برنامه ریزی
تيم طراحی

توليد

تيم توليد

ارزیابی

تيم ارزیابی

در این مدل سعی میشود تا مراحل فرآیند آموزش الکترونیکی با توجه به افیراد درگییر در هیر
مرحله براي فراهم سازي آموزش الکترونیکی و بروندادهاي یادگیري ،میورد بررسیی قیرارگرفتیه و
نقشها و مسؤولیتهاي هر یک از افراد دخیل در فرایند بهطور مفصل توضیح داده شود .این طرح
. . people –Proccess-Product
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راهنمایی براي مراحل فرآیند آموزش الکترونیکی محسوب میشود .طراحان ،متخصصان ارزیابی و
كاركنان آموزشی و پشتیبانی در آموزش الکترونیکیی بایید بیه منظیور فیراهم آوردن ییک محییط
هدفمند براي یادگیرندگان خطمشیهاي طرح را مد نظر قراردهند ( شعبانی نیا و همکار.)1387 ،
مؤلفههاي این مدل به شرح ذیل عبارتند از:
افراد شامل گروه آموزش الکترونیکی :گروه برنامه ریزي ،گروه طراحیی ،گیروه تولیید و گیروه
ارزیابی؛
درآموزش الکترونیکی افراد در فرآیند تولید محتواي الکترونیکی و قابل اسیتفاده و در دسیترس
ساختن آن براي اهداف مخاطبشان فعالیت میكنند .بر اساس دامنه و حیطه پژوهش ،تعداد افیراد
دخیل در مراحل گوناگون طرح آموزش الکترونیکی ممکن است متفاوت باشد و برخیی نقیشهیا و
مسؤولیتها همپوشانی داشته باشند .زیرا بسیاري از وظایف آموزش الکترونیکی وابسته و مربوط به
یکدیگر هستند .یک طرح پژوهشی با حیطه وسیع نیازمند درگیري افراد مختلفی میباشد .در حالی
كه در یک طرح با دامنه متوسط و كوچک ،برخی افراد ممکن است نقشهاي چنیدگانیه را انجیام
دهند .به عبارت دیگر ،هنگامی كه یک دوره آموزش الکترونیکی توسط ییک فیرد واحید طراحیی،
تولید ،تدریس و مدیریت شود ،واضح است كه آن فرد نقش كارشناس محتوا ،طراح آموزشی ،برنامه
ریز ،گرافیست و مدیر پرو ه را نیز بر عهده داشته است (خان.)2005 ،
بنابراین تولید محتواي الکترونیکی نیازمند گروهی از متخصصان اسیت كیه هیر ییک وظیفیه
خاصی را بر عهده دارند .در این بین مدرس به عنوان متخصص موضوع درسی نقشی محیوري در
گروه تولید محتوا ایفا میكند و اعضاء هیأت علمی به ظاهر نقش متخصص محتوا ،طراح آموزشی،
گرافیست ،تولیدكننده رسانه ،برنامه نویس و مربی را عهده دار میشوند )میرزا بیگیی و همکیاران،
.)1388
فرآیند شامل :مراحل برنامهریزي ،طراحی ،تولید و ارزیابی ؛
یک الگوي فرآیند آموزش الکترونیکی شامل مراحل :برنامهریزي ،طراحی ،تولید و ارزیابی می-
باشد .فرآیند آموزش الکترونیکی ذاتای تکرارپذیر است .گرچه ارزیابی یک مرحله جداگانیه در فرآینید
آموزش الکترونیکی به شمار میرود ،با این حال ،ارزیابی تکوینی یا مستمر باید درون هر مرحلیه از
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فرآیند آموزش الکترونیکی به منظور بهبود فرآیند آن ادغام شود .افراد درگیر در مراحل فرایند بایید
تعامل باالیی با یکدیگر داشته باشند و مواد را هر زمان كه الزم باشد اصالح كنند .بر اساس نیازها
و ظرفیتهاي یک مؤسسه ،سیستمها و ابزارهاي مبتنی بر فنآوري به همراه نییروي انسیانی داراي
توان بالقوه در موفقیت فرآیند آموزش الکترونیکی محسوب میشود.
برونداد شامل :طرح پروژه ،قالب اولیه آموزشی ،مواد یادگیري و مواد اصالح شده؛
هر مرحله از فرآیند آموزشالکترونیکی داراي بروندادهایی از قبیل :قالب آموزشی اولیه ،سیی-
دي رم ،مواد چاپی و مواد آموزش الکترونیکی میباشد (خان.)2005 ،
درمدل P3مرحله فرآیند شامل برنامهریزي ،طراحی ،تولید و ارزیابی با توضیحات ذیل میباشد:
مرحله برنامهریزي
مهمترین مرحله طراحی هر نوع برنامه آموزشی است .محتواي دورههاي آموزش الکترونیکیی
باید با استفاده از عناصر مربوط به درستی انتخاب و طراحیی شیده و در محییط میورد نظیر نصیب
گردند .طراحان دورههاي آموزش الکترونیکی در اولین مرحله با شناخت مخاطبان و میزان توانایی-
هاي آنان و مشخص نمودن عناصر و آیتمهاي دورههاي آموزشی ،قادر به طراحی برنامه آموزشیی
و روش ارائه مناسب اطالعات براي آنها خواهند بود (شعبانی نیا و همکار.)1387 ،
در مرحلهي برنامهریزي ،گروه برنامهریز متشکل از سرپرست ،مدیر ،طراح آموزشی و هماهنگ
كننده طراحی و تحقیق ،طرح پرو ه را از طریق تحلیل ابعاد مختلف افیراد ،فرآینید و بروندادهیاي
دخیل در آموزش الکترونیکی تهیه مینماید .این طرح باید ابعاد آموزشیی و میالی را در بیرگییرد و
گروه آموزش الکترونیکی را در فعالیتهاي تولید ،ارزییابی ،توزییع ،نگهیداري ،آمیوزش و خیدمات
پشتیبانی درگیر نماید .همدنین مدت زمان تخمینی براي اتمام هر یک از فعالیتها را نیز مشخص
كند .براي اطمینان از جنبههاي مالی برنامه ،یک كارشناس امور حقوقی با گروه همکاري مینماید.
هماهنگ كننده طراحی و تحقیق به كارشناس در تحلیل دادههاي مربوط بیه یادگیرنیدگان كمیک
كرده و اطالعات تحقیقی با ارزشی را در مورد آموزش الکترونیکی فراهم مییآورد .برونیداد فرآینید
برنامهریزي آموزش الکترونیکی ،طرح پرو ه آموزش الکترونیکی است (خان.)2005 ،
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مرحله طراحی
آموزش الکترونیکی مرحله با اهمیتی قبل از مرحله اجرا مییباشید و بسیتگی بیه نیوع حیطیه
محتواي الکترونیکی دارد (اكیور .)2010،در این مرحله طراحان باید از ضرورت استفاده از عناصیر
چند رسانهاي براي تولید محتوا اطمینان یابند .به منظور طراحی محتواي الکترونیکی ،ابتدا سیناریو
یا طرح درس محتوا شامل فرآیند ارائه مطالب آموزشی تهیه میشود .سپس با استفاده از تخصص-
هایی مانند گرافیک ،طراحی ،عکاسی و نگارش متون ،عناصر تشکیل دهندهي محتیوا تیدوین و از
به هم پیوستن آنها بر اساس سناریوي مربوطه محتواي مورد نظر به صیورت الکترونیکیی تولیید
میشود (پورتال اطالع رسانی .)1391 ،در مرحلهي طراحی كارشناس هماهنیگ كننیده توسیعه و
تحقیق با داشتن دركی جامع از نیازهاي یادگیرندگان ،مسؤول بازبینی محتواي دورههیاي آموزشیی
براي اطمینان از كیفیت آموزشی و انتخاب رسانه مناسیب مییباشید و فرآینید طراحیی دورههیاي
آموزش الکترونیکی را هدایت میكند .افراد دخییل در ایین مرحلیه عبارتنید از طراحیان آموزشیی،
متخصصان موضوعی ،طراحان واسط ،متخصصان حقوقی و ارزشیابی.
برونداد اصلی فرآیند طراحی دوره آموزش الکترونیکی تهیه قالبهاي اولیه آموزشی اسیت كیه
نوع محتوا ،متن ،تعامل و میزان تصاویر هر مرحله را مشخص میكند .در فرآیند تهیه این قالبهیا،
گروه طراحی با تیمهاي تولید و توزیع در زمینه ابعاد فنیی و تولییدي همکیاري میكنید .طراحیان
آموزشی نیز با آگاهی از چگونگی استفاده از فنآوريهاي گوناگون براساس نوع محتوا ،مناسبترین
فنون و راهبردهاي آموزشی را براي مخاطبان انتخاب نموده و متخصصان ارزیابی نیز ،راهبردهیاي
ارزیابی را به منظور اندازهگیري عملکرد یادگیرنیدگان در آمیوزش الکترونیکیی طراحیی میكننید (
خان.)2005 ،
مرحله تولید
اولین گام در تولید محتواي الکترونیکی ،تنظیم پرو ه میباشد .یک پرو ه محتواي الکترونیکی
از چندین صفحه تشکیل شده است كه در هر صفحه متناسب با موضوع آموزشی با استفاده از اشیاء
مختلف متن ،فیلم ،عکس به ارائه محتواي آموزشی میپردازد (شعبانی نیا و همکار.)1387 ،
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در تولید محتواي الکترونیکی باید مجموعه دانش ،تجربه وخبرگی مربی و قواعد آموزشی با هم
تركیب شده و به صورت یک محتواي آموزشی در محیطی الکترونیکی به فراگیر عرضیه شیود تیا
منجر به همپوشانی روشها ،افزایش مزایا و كاستی از نقاط ضعف هركدام گردد.
براي تولید محتواي خام یا مکتوب نیازبه ارتباط مؤثر و پیوسته با مربییان هیر رشیته اسیت .در
تولید محتواي الکترونیکی با توجه به نوع مخاطبین از نظر سن ،سیطح سیواد ،اهیداف آموزشیی و
رفتاري ،سناریوي تولید با سه ركن اصلی گروه تألیف یعنی مربی ،تکنولو یسیت آموزشیی و میدیر
تولید نرم افزاري ،تنظیم میشود .در این مرحله گروه تولید ،دروس الکترونیکی را از روي قالبهاي
اولیه درسی تولیده شده در مرحله طراحی تهیه مینماید .اعضاي تیم عبارتنید از :تلفییق كننیدگان
دروس ،برنامهریز ،گرافیست ،طراح چند رسانهاي ،تصویربیردار ،ویراسیتار ،متخصصیان موضیوعات
آموزشی و مسؤول تضمین كیفیت .هماهنیگكننیدگان تولیید ،بیا هیدایت فرآینید تولیید محتیواي
الکترونیکی اطمینان حاصل مینمایند كه اعضاء به خوبی با یکدیگر ارتباط داشته و وظایف خیا
خود را در زمان تعیین شده انجام میدهند .هنگامی كه دوره آموزشی طراحی شید ،ضیروري اسیت
كه براي هر درس یک آزمون مقدماتی با گروهی از نمایندگان یادگیرندگان مختلف صورت گیرد.
براي انجام یک ارزیابی مؤثر از پرو ه مقدماتی ،برنامه درسی بایستی به نحوي طراحی شود كه
از نقطه نظرات تمامی یادگیرندگان در مورد یک صفحه خا

استفاده نماید .هماهنگ كننده تولید

این نظرات را در دسترس اعضاء تیم مسؤول قرار داده و طراح آموزشی نیز به منظور رفع اشکاالت
برنامه درسی به تجدید نظر در باره آن میپردازد (خان 2005 ،؛ شیعبانی نییا و همکیار.)1387 ،
برون داد فرآیند تولید ،آماده كردن مواد درسی براي آزمون مقدماتی است.
مرحله ارزیابی
این مرحله به دلیل ارزیابی برنامههاي آمیوزش الکترونیکیی از دییدگاه ییاددهی و ییادگیري از
جایگاه با اهمیتی بر خوردار میباشد (سمدلی .)2011 ،مراحل متعدد ارزیابی شامل ارزیابی تکوینی
و پایانی به منظور بهبود اثربخشی محتواي الکترونیکی در طی فرایند آمیوزش الکترونیکیی انجیام
میشوند .از طریق انجام مداوم ارزیابی تکوینی و مستمر میتوان بروندادهاي آموزش الکترونیکیی
را در طی فرایند توسعه بهبود بخشید .بنابراین ،ارزیابی تکوینی بخش جداییناپیذیر فرآینید توسیعه
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آموزش الکترونیکی محسوب میشود .ارزیابی پایانی نیز معموالی به منظور انجیام ارزییابی نهیایی از
بروندادهاي آموزش الکترونیکی صورت میگیرد .ارزیابی یادگیرندگان پس از ارائه برنامیه درسیی
بازخورد هاي مهمی را فراهم خواهد كرد كه میتواند ،از طرییق متخصصیان ارزییابی و تییمهیاي
توسعه و طراحی به منظور تجدید نظر درباره محتواي برنامه درسی و در راسیتاي بهبیود آن میورد
استفاده قرار گیرد .طراح آموزشی و طراحان واسط جزء افرادي هستند كه به متخصصان ارزیابی در
تحلیل بازخورد یادگیرندگان از آزمون مقدماتی كمک میكنند (شعبانی نیا و همکیار1387،؛ خیان،
.)2005
در این بخش محقق به منظور پاسخ گویی به سؤال دوم پژوهش :چگونگی نقش ابزارهاي تیألیف
در فرایند تولید محتواي الکترونیکی ،به معرفی ابزارهاي تایلیف تولید محتواي الکترونیکی میپردازد.

آموزش الکترونیکی بیش از سایر رویکردهاي آموزش از راه دور فنآوري محور است و ابزارها و
راهبردهاي خاصی را میطلبد .از میان ابزارهاي مرتبط با آمیوزش الکترونیکیی ،اهمییت ابزارهیاي
تألیف به دلیل نقش كلیدي در تولید محتواي الکترونیکی انکار ناپذیر میباشد .این ابزارها در دهیه
 90براي تولید سی ديهاي چند رسانهاي آموزشی به كار می رفتند و پس از آن محتواي آموزشی
را به صورت فایلهاي حجیم و در قالبهاي ویژه به یادگیرنیدگان عرضیه مییداشیتند ( نظیري و
همکاران .)1389 ،در این راستا فرایند تولید محتواي الکترونیکی نیز نیازمند ابزارهاي تولید محتوا
مطییابق بییا اسییتانداردهییاي علمییی درجهییت كمییک بییه كارشناسییان موضییوع درسییی ،طراحییان و
تولیدكنندگان و مدیریت تولید دانش میباشد ( كی نژاد و همکار.)1390،
ابزارتألیف محتواي دوره ،نرمافزار یا برنامهاي است كه براي تولید محتواي یک دوره درسی بیه
كار میرود .به این ترتیب كه ابتدا صفحات تولید میشود و سپس متن ،ترسیمات و سیایر رسیانهها
اضافه میگردد و چارچویی براي سازماندهی صفحات و دروس به وجود میآیید .صیفحات در كیل
دوره ادغام میشوند و در نهایت ازدید یادگیرنده مورد بررسی قرار میگیرند (مهرابی .)1390،ایین
ابزارها اساتید را دربهرهگیري از طیف گسترده رسانهها به منظیور تولیید محتیواي حرفیهاي ،تعیاملی و
جلبكننده یاري میدهند .همدنین برخی از گونهها شامل امکان هدفگذاري مجدد عناصیر و اشییاي
آموزشی موجود در یک دوره به منظور استفاده مجدد در دوره جدید ،میباشد ( براندون.)2005 ،
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هر چند بنابر نظر سیکر ( ،)1390براي انجام پرو ههاي تولید محتواي الکترونیکی نمییتیوان
مجموعه نرمافزار خاصی را منحصر به فرد دانست با این حال ابزارهاي تولید محتواي الکترونیکیی
شامل ابزارهاي تألیف دوره ،تحویل محتوا ،آموزش تحتوب ،سیستم مدیریت آموزشیی ،ارزییابی و
مدیریت دوره به عنوان ابزارهاي اختصاصی مبتنی برشیبکه و زیربنیاي تبیادل اطالعیات در مییان
یادگیرندگان و به گفته آهامر و همکاران ( ،)2011دربرگیرنده طیفی از رسانهها با قابلیت تدوین و
ویرایش محتواي الکترونیکی و ارزیابی میزان یادگیري میباشند .نرم افیزار جیامع تولیید محتیواي
الکترونیکی از نظر علیاكبري ( )1391با ویژگی تولید و توزیع محیتواي آموزشی مطابق استاندارد
بدون نیاز به دانیش تخصصی نرمافزاري ،داراي دو بخش نرم افزار تولید كننده محتواي آموزشی و
تمرینها و بخش خروجییی محتواي آموزشی گرافیکی جهت نمایش براي كاربران میباشد.
در این میان ( هورتن و همکار )2003 ،ضمن دسته بندي ابزارهاي تولید آموزش الکترونیکیی
شامل :ابزارهاي تألیف دوره ،ابزارهاي تألیف شبکه ،ابزارهاي ارزیابی و آزمون ،ابزارهاي ویراستاري
رسانه وابزارهاي ارتباط ،به سه گروه دخیل درآموزش الکترونیکی و فنآوريهاي سخت افزار ،نیرم-
افزار وشبکه ارتباطی مورد نیاز آنها اشاره میكنند :تولیدكننیدگان محتیواي آمیوزش الکترونیکیی
شامل طراحان ،مؤلفان ،نویسندگان ،تصویرسازان؛ توزیع كنندگان دوره توسط گروه توزیع؛ دریافیت
كنندگان آموزش الکترونیکی شامل یادگیرندگان؛
امیر حسینی ( )1390از نرمافزارهاي گوناگونی مانند پی دي اف ،ورد و فلش كه براي سیاخت
محتواهاي آموزشی ،قابلیتهاي باالیی در تولید چند رسانهاي دارند نام میبرد .گییومس ()2010
نیز به معرفی  (microsoft Powerpointپاورپوینت ماكروسافت) به عنوان یکی از پركاربردتیرین
نرم افزارها براي تولید قالب اولیه یا طراحی صفحه محتواي آموزشی میپیردازد .كالنتیري دهقیی
( ،)1386به ابزارهاي فنآوري اطالعات براي ایجیاد ییادگیري میؤثر بیا اسیتفاده از وا هپیردازهیا،
مدیریت پایگاه دادهها و كاربرد صفحات براي ارائه محتوا از طریق محیطهاي چندرسیانهاي اشیاره
میكند .برخی از متخصصان نیز به معرفی ابزار وب 2به عنیوان رویکیردي نیو در فرآینید اطیالع
رسانی و اشتراک دادهها با خصوصیاتی مانند تمركز زدایی ،طبیعت تعاملی ،تولید محتوا با مشیاركت
فعاالنه كاربر ،شفافیت بیشتر در گردش اطالعات و تلفیق سایر فنآوريهیا ،پرداختیهانید ( عظیمیی،
.)1388
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از نقطه نظر چنگیز و همکاران ( ،)1391ابزارهاي نسل دوم وب در زمینه طراحی فعالیتهاي
یادگیري دورههاي الکترونیکی عبارتند از :ابزارهاي جستجوي منابع :به منظور طراحی فعالیتهایی
مانند وب كوئیست ،یافتن منابع جدید ،درک ارتباط بیین منیابع اطالعیاتی و بررسیی اعتبیار منیابع
اطالعاتی؛ ابزارهاي تولید ،ارائه و تبادل محتوا :به منظور تولید وارائیه محتواهیاي متنیی ،صیوتی و
تصویري؛ ابزارهاي حضور در محیط الکترونیکی :به منظور ترغیب دانشجویان بیه انتقیال عقایید و
حضور در محیط آنالین با به كارگیري ابزارهایی مانند وبالگنویسی و ابزارهاي مشیاركتی و ارتبیاطی:
به منظور ترغیب دانشجویان به تعامل با استفاده از ابزارهاي همزمان و ناهمزمان محیط الکترونیکی؛

با توجه به اهداف و رویکردهاي گوناگون در بکارگیري ابزارهاي تایلیف ،دیدگاههاي مختلفی در
زمینه دستهبندي آنها در آموزش الکترونیکی وجیود دارد كیه در جیدول ذییل بیه همیراه مزاییا و
كاستیهاي آنها ارائه شده است.
جدول )2مقایسه گونه هاي متفاوت ابزار هاي تألیف به نقل از (شعبانی نیا و همکار)1387 ،
گروه
ابزار هاي تألیف وب مانند:
ویرایشیییگرهاي  HTMLماننییید:
DREAMWEAVER , FRONG
PAGE
نیییرم افیییزار هیییاي تعیییاملی و پیشیییرفته
مانندDIRECTOR, FLASH :
ابزار هاي دوره –كاربر معمولی مانند:
TACTIC,
LECTORA
PUBLISHERWEB
COURS
BUILDER
ابزار هاي تألیف دوره-پیشرفته مانند :
AUTHORWAARE,
TOOL
BOOK, QUEST

مزیت
رایییج بییودن ابییزار،
پایداري بازار
برخیییییییورداري از
امکانات متنوع

كاستی
چند منظوره اي بیودن
ابزار و نیه اختصاصیأ بیراي
آموزش الکترونیکی

سهولت یادگیري
استفاده مناسب براي
تولید سریع

محدودیت قابلیت هاي

انعطییاف پییذیري و
آزادي عمل در خالقییت،
امکان تولید دوره با تمیام
قابلیت هاي مد نظر

ابزار
نیاز به برنامه نویسی و
تلفیق اجزا توسط كاربر

بنابراین میتوان به نقش ابزارهاي تایلیف در فرایند تولید محتواي الکترونیکیی بیه عنیوان نیرم
افزارهایی كه ماهیتای براي تولید دورههاي الکترونیکی ایجاد شیدهانید و پییاده سیازي راهبیردهیاي
برنامهریزي ،طراحی آموزشی ،ایجاد منو و صفحات دروس را تسهیل میكنند ،اشاره نمود .ابزارهاي
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بسیاري براي تولید ،ارائه و مدیریت آموزش الکترونیکی وجود دارد كه هریک نقاط قیوت و ضیعف
مخصو

به خود را دارند .بسیاري از ابزارها بیش از یک هدف دارنید .مهیم اسیت بیدانیم در چیه

موقعیتی قرار داریم ،براساس نیاز اولویتبندي كنیم و بر اساس زمان و بودجه تصمیمگیري كنیم.
بحث و نتیجه گیری:
بدیهی است كه ،محتواي الکترونیکی یکی از بنیانهاي اساسی سیستمهاي آموزشی نوین و از
دستاوردهاي مهم آموزش الکترونیکی میباشد .از این رو ،تحقق اهیداف ییادگیري و آموزشیی بیر
مبناي تهیه و تولید محتواي مناسب و كارآمد با بهرهگیري از مؤلفههاي آموزشی و كمک آموزشیی
به منظور تعمیق یادگیري و به عنوان یکی از اركان اساسی برنامه درسی و بسیتر تحقیق آمیوزش
الکترونیکی از جایگاه مهمی برخوردار میباشد .از سویی آموزش الکترونیکی بیه همیان انیدازه كیه
مورد تحسین قرارگرفته است ،به دلیل ثابت بودن شیوه طراحی و تولید محتواي الکترونیکی و عدم
پاسخگویی به میزان پشتیبانی فرایندهاي مورد استفاده در تولید محتواي الکترونیکی بیه نقید هیم
كشیده شده است .دراین راستا ،ارزیابی برنامههاي درسی دورههاي الکترونیکی آمیوزش عیالی ،بیه
ویژه طراحی و تولید محتواي الکترونیکی و بررسی پیامدهاي آن به منظور حفظ پویایی و افیزایش
اثر بخشی آموزش با توجه به چالشهاي فرا روي آن ،نیازمند بهكارگیري شیوههیا و نگیرشهیاي
جدید در امر طراحی ،تولید و ارزیابی كیفیت محتوا و فرایندهاي مربوط به آن میباشد.
بر این اساس ،اكثر نظامهاي آموزش عالی ،تالش مستمري به منظور حفظ پوییایی و ارتقیاي
خود در زمینه كیفیت برنامهها و دورههاي آموزشی خویش داشتهاند .بنا براین با توجه بیه قابلییت-
هاي باالي این سیستم آموزشی ،سرمایهگذاريهاي قابلمالحظه در امر تولید محتواي الکترونیکی
و عدم توجه كافی نسبت به میزان كاربرد و سودمندي آن بیراي یادگیرنیدگان ،اهمییت چگیونگی
دستیابی مؤثر به این آموزش از طریق بازنگري شیوههاي تولید محتوا و تاثیرآن بر فرآیند یادگیري
احساس میشود.
شایان ذكر است كه پژوهش حاضر بیا مطالعیات میرزابیگیی و همکیاران (  ،(1388صیفوي
( ،)1388علوي ( ،)1388آتشک ( ،)1386شهبازي و همکار (  ،)1389به دلیل معرفی و ارائیه
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عملکرد مراحل فرآیند تولید محتواي الکترونیکی ،مبانی نظري مربوط به آن ،استانداردهیاي تولیید
محتواي الکترونیکی و ارائه مدلهاي نرم افزاري در زمینه تولید محتوا ،همخوان میباشد.
از سویی ،با توجه به شواهد تجربی آموزش الکترونیکی در آموزش عالی میتوان به مزاییایی از
قبیل:
موفقیت آموزش الکترونیکی به ویژه هنگام تركیب با آموزش معمول مربی -محور؛ باال بیودن
سطح رضایتمندي دانشجویان از كاربرد آموزش الکترونیکی؛ تبعیت آموزش الکترونیکیی و آمیوزش
مرسوم از الگوریتم متفاوت؛ تناسب محتواي الکترونیکی با زیرساخت ،اصول یادگیري و مخاطبیان؛
عملکرد آموزش الکترونیکی در راستاي افزایش مخاطب ،كیفیت و كاهش هزینیه؛ تیأثیر انعطیاف-
پذیري محتوايالکترونیکی در افزایش یادگیري و همدنین به محدودیتهایی شامل :جذابیت كمتر
برخی دروس الکترونیکی نسبت به دروس حضوري؛ برنامهریزي واطالع رسانی نیامطلوب در ارائیه
برخی دروس؛ كوتاه بودن زمان آزمون و عدم دسترسی آسان اشاره نمود.
ذكر این نکته ضروري به نظر میرسد كه با توجه به مدلهیاي آمیوزش الکترونیکیی بررسیی
شده ،مدل ( P3زنجیره افراد -فرآیند -برونداد) یکی از متداولترین مدلهاي آموزش الکترونیکیی
است و به عنوان چارچوبی مفهومی براي ترسیم یک تصویر جامع و كامل از آمیوزش الکترونیکیی
در برنامه درسی استفاده میشود .در این مدل سعی میشود تا مراحل فرآیند آموزش الکترونیکی بیا
توجه به افراد درگیر در هر مرحله براي فراهم سازي آموزش الکترونیکی و بروندادهیاي ییادگیري،
مورد بررسی قرار گرفته و نقشها و مسؤولیتهاي هر یک از افراد دخیل در فرایند بهطیور مفصیل
توضیح داده شود .این طرح راهنمایی براي مراحل فرآیند آموزش الکترونیکی محسیوب مییشیود.
طراحان ،متخصصان ارزیابی و كاركنان آموزشی و پشتیبانی در آموزش الکترونیکی باید خطمشیی-
هاي طرح را به منظور فراهم آوردن یک محیط هدفمند براي یادگیرندگان مد نظر قرار دهند.
همدنین با توجه به عدم امکان استفاده از مدلهاي آموزش آنالین به دلیل وجود محیدودیت-
هاي مخابراتی و خطوط با پهناي زیاد ،توجه به نکات و پیشنهادات ذیل ضروري به نظر می رسد:
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استفاده از مدل تركیبی (Web Base Trainingمهارت آموزي بر اساس شبکه) به صیورتآموزش و تمرین یادگیرنده از طریق اینترنت بصورت آفالین واسیتفاده از شیبکه محلیی سیاختمان
آموزشی بصورت آنالین در موارد نیاز به آموزش مستقیم استاد و همدنین ارزیابی یادگیرندگان؛
 بهره گیري از آموزش الکترونیکی سریع یا نمونه سازي سریع شامل پردازش موازي مراحلتحلیل ،طراحی و تولید به منظور پاسخگویی به مشکالت مطرح شده از قبیل صرف زمان و هزینه
زیاد و مدیریت فرایند تولید در طی فرایند تولید محتواي الکترونیکی بر اسیاس رویکیرد آبشیاري و
مدل مرسوم در آموزش عالی؛
 توجه به برخی ابعاد كیفیت محتواي الکترونیکی به منظور بهسازي فرایند یادگیري از قبیل:كیفیت فنی :از نظر كاربر پسندي و انطباق با استاندارد هاي معتبر مانند اسکورم؛
كیفیت برنامه درسی :بر اساس مطابقت با ویژگیهاي برنامه درسی ،ارتقاء ارزش ها ،مهارتها،
دانش و زبان از طریق برنامه درسی و مطابقت با اهداف یاددهی-یادگیري؛
كیفیت آموزشی :با توجه به استعدادهاي یادگیرندگان مختلف ،مناسیب بیراي محییط آموزشیی
متنوع ،طراحی سناریو و مسیر یادگیري مناسب و قابلیت تطبیق با انواع روشهاي تدریس؛
جذابیت :شامل كیفیت گرافیکی ،كیفیت ویدئویی ،كیفیت متحرک سازي ،كیفیت صدا ،كیفییت
چیدمان و كیفیت رنگ و نوشته؛

فرآیند تولید محتواي الکترونیکی بر اساس مدل  p3و نقش ابزارهاي تألیف محتواي الکترونیکی...
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