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  چکیده

پژوهش بررسی فرآیند تولید محتواي الکترونیکی در مرکز آموزش  هدف کلی این
و ها  مرکز آموزش الکترونیکی علوم حدیث یکی از دانشگاه. الکترونیکی علوم حدیث است

فعالیت خود را  1384ات پیشرو در ارائه آموزش الکترونیکی در ایران است که در سال مؤسس
ها  ش با استفاده از روش مطالعه موردي، دادهدر این پژوه. به صورت رسمی آغاز کرده است

مربوط به تولید محتوا، تحلیل و بررسی اسناد، هاي  از طریق مشارکت محقق در جلسه
به دست آمده، هاي  بر اساس داده. است آوري شده جمع ،نامه و آیینها  صورت جلسه

نظر گرفت؛ شیوه  توان در چهار بخش می مربوط به تولید محتوا در این مرکز راهاي  تصمیم
ها  ها، قالب و آیین نامهها  انتخاب محتوا، تشکیالت و ساختار سازمانی تولید محتوا، طرح نامه

  .ها و شکل ارائه
چهارگانه این مرکز در زمینه تولید محتواي هاي  دهد، تصمیم می این پژوهش نشان

از جمله نقاط ضعف  با این حال. الکترونیکی در اغلب موارد مناسب و دقیق اتخاذ شده است
توان به نبود شیوه دقیق و معتبر براي انتخاب محتوا، نبود جایگاه متخصص  ها می این تصمیم

آموزش الکترونیکی در ساختار سازمانی و نیروي انسانی مربوط به تولید محتوا و عدم توجه 
   .به راهبردهاي و فنون آموزشی در تنظیم طرح نامه اشاره کرد

  
محتواي الکترونیکی، فرآیند تولید محتوا، مرکز آموزش الکترونیکی علوم : واژگان کلیدي
   .ها و قالبها  انتخاب محتوا، تشکیالت سازمانی، طرح نامههاي  حدیث، شیوه
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  مقدمه 
براي بسط امکان دسترسی به آموزش ها  اطالعات برخی دانشگاه فنّاوريبا توسعه 

؛ 2007، 1لیري و برگ(اند  هوي آوردالکترونیکی رهاي  اندازي آموزش عالی به راه
مدیران و طراحان آموزش الکترونیکی با استفاده از امکانات  ).2008، 2کلدین

این  4و ناهمزمان 3تعاملی و ارتباطی همزمانهاي  اي، قابلیت اي، ابررسانه چندرسانه
کنند، دامنه پوشش آموزش عالی را به مرزهاي فراتر از کالس درس  می محیط تالش

و از این طریق براي افرادي که به دالیل مختلف  )2002، 5لوریالرد( عه دهندتوس
به آموزش ها  مانند؛ دوري مسافت، تعهدات شغلی، خانوادگی و سایر محدودیت

، 6فریتاس( کیفیت فراهم سازند آموزشی باهاي  حضوري دسترسی ندارند، فرصت
نند آموزش حضوري به به ماها  گونه آموزش کیفیت طراحی و ارائه این ).2007

، 7خرید یا تولید سامانه مدیریت یادگیري. امکانات و ابزارهاي متعددي بستگی دارد
تولید محتواي الکترونیکی، آموزش معلمان و کارکنان و تدارك برخی امکانات فنی و 

گذار بر کیفیت آموزش الکترونیکی تأثیرهاي  مؤلفهتسهیالت انسانی از جمله عوامل و 
باید در انتخاب یا تدارك آنها دقت ها  کنندگان این دوره طراحان و ارائههستند که 

   ).2007، 8دیاو و استیونس( بیشتر داشته باشند
و اصولی را در انتخاب ها  کیفیت به یادگیرنده باید مالك براي تهیه و ارائه محتواي با 

وا به آن دسته از و اصول انتخاب محتها  مالك ).1989، 9دال( و تولید آن به کار گرفت
معیارهایی داللت دارد که بر اهمیت، اعتبار، دقت، روزآمدي و مساله محور بودن آن توجه 

براي انتخاب محتواي حضوري و الکترونیکی با هم تفاوت ندارند و در ها  این مالك. دارد
 خاص و مشابه انتخابهاي  هر دو محیط یادگیري، محتواي برنامه درسی بر اساس مالك

وزارت علوم،  ،در ایران ).2009، 10السک و همکاران ؛1387سراجی و همکاران، ( شود می
دروس و ابالغ آنها به مراکز آموزش عالی هاي  با تعیین سرفصل فنّاوريتحقیقات و 

مسئولیت تغییر یا  ،اخیرهاي  که البته در سال دارد مسئولیت انتخاب محتوا را برعهده
درسی به  ریزي برنامهه طور کلی مشارکت در اصالح محتواي برنامه درسی و ب
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نیز براي بسط هایی  شده است و تالش اختیار داراي هیات ممیزه تفویضهاي  دانشگاه
به هر حال برخالف انتخاب محتوا،  ).1387مهرمحمدي، ( علمی آن صورت گرفته است

یگر مرحله تولید محتوا براي دو محیط حضوري و الکترونیکی به طور اساسی با یکد
شود  می در محیط حضوري محتوا غالبا به صورت متن و تصاویر ثابت تهیه. تفاوت دارند

 گردد می ولی در محیط الکترونیکی به صورت متن، صدا، تصاویر ثابت و متحرك تولید
   ).2006، 2؛ آیرو و همکاران2010، 1کانینگ و همکاران(

و ها  کارها، اصول، نگرش از حقایق، مفاهیم، روشاي  هتوان مجموع می محتوا را 
در . شود می تحقیق مربوط به یک ماده درسی دانست که به یادگیرنده ارائههاي  روش

 درسی غالبا از محتواي مکتوب و محتواي فرآیندي سخن به میان ریزي برنامهادبیات 
شود و محتواي  می شده گفته محتواي مکتوب، به محتواي از پیش تعیین. آید می

فتحی ( آید می وایی است که از تعامل بین معلم و شاگردان به وجودفرآیندي، محت
شود، محتواي  می آنچه در این مقاله به عنوان محتوا مطرح )68: 1388واجارگاه، 

 وارد نظام آموزش الکترونیکی ،مکتوب و از پیش تعیین شده است که به عنوان درونداد
حتوا در برنامه درسی دانشگاهی، اصول انتخاب مهاي  مالك ،در ادامه این مقاله. شود می

شود و سپس فرآیند تولید محتواي الکترونیکی در  می تهیه محتواي الکترونیکی طرح
آنگاه بر اساس . گیرد می مرکز آموزش الکترونیکی علوم حدیث مورد بحث قرار

موجود در هاي  انتخاب محتوا و اصول تهیه محتواي الکترونیکی، ضعفهاي  مالك
راهکارهایی  بخش پایانی،شود و در  می هیه محتوا در این مرکز شناسایی و ارائهفرآیند ت

   .شده است براي تهیه کنندگان محتواي الکترونیکی در ایران پیشنهاد
  

  انتخاب محتوا در برنامه درسی دانشگاهی
نظران  محتوا به عنوان یکی از عناصر برنامه درسی همواره مورد توجه اغلب صاحب

تاریخ برنامه درسی مانند هاي  سی بوده است؛ گرچه در برخی از دورهبرنامه در
دیگر مانند دوران نهضت هایی  بر آن بیشتر و در دوره تأکیدموضوع محوري هاي  دوره

لیکن  ).53: 1994، 3آیزنر( شده است تأکیدگرایی کمتر بر آن  گرایی و انسان پیشرفت
نظران این  طور در دیدگاه اغلب صاحبتاریخ برنامه درسی و همین هاي  در همه دوره

  . رشته، عنصر محتوا کمابیش مورد توجه بوده است
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. برنامه درسی استهاي  انتخاب و تهیه محتوا نخستین گام براي تحقق هدف 
امروزه با وقوع تحوالت عمده در محیط آموزش عالی اهداف برنامه درسی دانشگاهی 

تحلیلی و حل مساله، هاي  ویت مهارتبیشتر بر پرورش تفکر انتقادي، خالق، تق
ارتباطی، کمک به درك مسائل زیست محیطی، حفظ و توسعه هاي  پرورش مهارت

: 1384عارفی، ( فرهنگی و پرورش مهارت کار گروهی متمرکز شده استهاي  هویت
عنصر محتوا به عنوان اولین گام براي کمک به دستیابی به این اهداف  ،از این رو ).27

نظران  به اعتقاد صاحب. و اصول معتبر انتخاب شودها  ت و بر اساس مالكباید بادق
محتواي انتخاب شده باید  )2002نظیر الیت و کوکس، ( برنامه درسی دانشگاهی
پرورش قواي ذهنی، ابعاد اخالقی، اجتماعی، روحی و ساخت عمیق و پویا باشد و به 

باید دانش نظري و تجارب ؛ محتواي انتخاب شده کمک کند در دانشجو عمیق دانش
 و اخالقها  اصول، ارزشاو را با  را به یادگیرنده ارائه کند وتخصصی عملی حوزه 

حل هاي  محتواي انتخاب شده باید مهارت رشته تخصصی آشنا سازد؛آن اي  هحرف
محتوا مساله، تفکر انتقادي، خود راهبري و خالقیت را در دانشجو پرورش دهد؛ 

هاي  و ویژگی تجارب قبلی ،ها نیازها، عالیق، سطح شناختی، زمینه با بایدانتخاب شده 
توان گفت، محتواي برنامه درسی در  می بنابراین .ددانشجویان مرتبط باش فرهنگی
همچون؛ دقت و اعتبار محتوا هایی  الکترونیکی نیز، باید بر اساس مالكهاي  دانشگاه

هاي  یق دانشجویان، ویژگیدر معرفی حوزه عملی و نظري رشته، نیازهاي و عال
براي . فرهنگی و تقویت مهارت شناختی و ذهنی انتخاب شودهاي  اجتماعی و ارزش

انتخاب و تهیه محتواي برنامه درسی الکترونیکی باید گروهی مرکب از؛ متخصص 
متخصص  ،)درسی یا طراح آموزشی ریزي برنامه( موضوعی، متخصص علوم تربیتی

که  )1383فیاض و کامرانی، ( تشکیل شوداي  هننده چند رسانک اطالعات و تهیه فنّاوري
متخصصان در مرحله انتخاب محتوا نقش ) 2004( به اعتقاد میگل و مک فرسون

. استاي  هو تهیه چندرسان فنّاوريتر از متخصصان  رنگموضوعی و علوم تربیتی پر
اهمیت  اهمیت نقش متخصصان موضوعی و تربیتی در این مرحله از این جهت حائز

شناختی محتواي معتبري را از  موضوعی و روانهاي  است که آنها باید بر اساس مالك
   .بین مطالب گوناگون انتخاب کنند

  



  
  
 

147   ...ي الکترونیکی تولید محتوا
 

  تولید محتواي الکترونیکی باکیفیتهاي  مالك
معتبر انتخاب شد، دومین اقدام در هاي  پس از آنکه قطعات محتوایی بر اساس مالك

محتواي با کیفیت از منظر  .لید محتواي با کیفیت استرابطه با محتواي آموزشی تو
فنی و راهبردهاي اثربخش هاي  آموزشی محتوایی است که با به کارگیري شیوه

، 1لیبر( کند می شود و در یادگیري یادگیرندگان نقش مهم ایفاء می آموزشی تولید
کنندگان  هیهبه تالکترونیکی هاي  فناورياي  هو امکانات چندرسانها  قابلیت ).2005

دهد تا مفاهیم و اصول خاص را در قالب متن، صدا،  امکان می الکترونیکیمحتواي 
این شرایط امکان  ).2006، 3و ژو 2زنگ( تصویر و پویانمایی به یادگیرنده ارائه کنند

سیرا و ( سازد را براي یادگیرنده فراهم میاز موضوع یادگیري  4کسب تجربه چندحسی
کننده  نیز به تهیهها  این فناورياي  هز طرفی امکانات ابررسانا ).2006، 5همکاران
دهد تا قطعات محتوایی را به صورت غیرخطی به  ی امکان میالکترونیکمحتواي 
دیگر پیوند هاي  ارائه خاص را به قالب یا قالبهاي  قالب هاین کپیوند دهد یا  یکدیگر

دهد تا او  می اختیار یادگیرنده قراررا در گوناگونی هاي  این شرایط نیز شکل ارائه. دهد
مورد نظر را هاي  خود ارائه شناختی و عاطفی و ترجیحاتها  متناسب با سبک، ویژگی

 8کالرك( مانند نظران لیکن به اعتقاد اغلب صاحب ).2008، 7و ناك 6کی( انتخاب کند
 - نظیر ردریگوئز(ها  و به استناد نتایج برخی پژوهش )2007، 9و مایر 8کالرك(

استفاده از چنین  )2008، 13و ازئدو 12؛ جاکوبسن2008، 11؛ شپیرو2008، 10آرتاکو
سوال این  ،از این رو. شود نمی امکاناتی الزاما به بهبود یادگیري در یادگیرنده منجر

و الکترونیکی با کیفیت را تهیه کرد تا اي  هتوان محتواي چندرسان می چگونه«است که 
  » به بهبود فرآیند یادگیري کمک کند؟
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محتوا به عنوان درونداد نظام آموزشی براي اثرگذاري بر نظام شناختی یادگیرنده  
به ویژه  -باید در تهیه آن ،از این رو. شود می و پردازش در حافظه به یادگیرنده ارائه

یادگیرنده و نظام  1توجه انتخابیبه دو عامل جلب  -اي در تهیه محتواهاي چندرسانه
تهیه محتواي الکترونیکی کالرك و هاي  با بررسی نظریه. او دقت کرد 2حافظه پردازش
نظریه ارائه  و )2003( 4شونتز و بنرت ؛ نظریه3نظریه بار شناختی اسولر ؛2007و مایر، 

توان اصولی را براي تهیه محتواي  می )1999( 6پرفتی و همکاران 5ارائه چند سندي
یوه طراحی چند بر رابطه بین ش عمدتاًها  این نظریه. الکترونیکی استخراج کرد

و نظام پردازش در انسان توجه دارند و بر اساس آنها باید در تهیه ها  هاي رسانه
  : محتواي محتواي الکترونیکی به اصول زیر توجه کرد

باید از دو یا  )مانند متن( ی به جاي یک شکل ارائهالکترونیکدر تهیه محتواي  )1
  ؛)اي رعایت اصل چندرسانه( داستفاده شو )مانند متن و تصویر( چند شکل ارائه

 هایی که به یک قطعه محتوایی مربوط ی شکل ارائهالکترونیکدر تهیه محتواي  )2
  ؛)اصل مجاورت مکانی( شوند، باید از لحاظ موقعیت در یک صفحه ارائه شوند می

ی بهتر است در کنار شکل ارائه دیداري، یک شکل الکترونیکدر تهیه محتواي  )3
  ؛)اصل کیفیت ارائه( ه کار برده شودارائه شنیداري ب

برنامه درسی هاي  و هدفها  ی باید بین شکل ارائهالکترونیک در تهیه محتواي )4
  ؛)اصل پیوستگی( ارتباط برقرار شود

متنی، تصویري و هاي  شکل ارائهبکارگیري  ی باید ازالکترونیکدر تهیه محتواي  )5
روند، خودداري  می محتوایی به کارصوتی که به طور همزمان براي ارائه یک قطعه 

  ؛)اصل اجتناب از افزونگی( شود
براي ارائه ها  ی باید از ضمایر شخصی و شکلکالکترونیکدر تهیه محتواي  )6

  ؛)سازي اصل شخصی( قطعات محتوایی استفاده شود
  ؛وند دادن بیش از حد خودداري شودی باید از پیالکترونیک در تهیه محتواي )7
و فرآیندهاي پیچیده ابتدا به صورت  مفاهیمی باید الکترونیکمحتواي در تهیه  ).8

  ؛طریق دو یا چند رسانه ارائه شود و به تدریج ازاي  هتک رسان
                                                                                                                                      
1. Selective Attention 
2. Memory 
3. Sweller Cognitive Load Theory 
4. Shontz & Barnett 
5. Multidocument Representation Theory 
6. Perfetti, Rouet & Britt 
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شناختی و فراشناختی هاي  ی باید به ویژگیالکترونیکدر تهیه محتواي  )9
رخوردار فراشناختی باالیی بهاي  اگر یادگیرندگان از مهارت. یادگیرندگان توجه کرد

محتواي مورد نظر خود را جست و ها  توانند از پیوندها و ابر متن می باشند، به راحتی
  ).1387سراجی و همکاران، ( جو کنند

اي،  در این مرحله براي تولید محتواي الکترونیکی نقش متخصصان چندرسانه
ه از این جهت ک. تر از متخصصان موضوعی است رنگاطالعات و آموزشی پر فنّاوري

مطابق با راهبردهاي آموزشی به  فنّاوريو امکانات ها  در این مرحله باید قابلیت
میگل ( به کار گرفته شود که به بهبود فرآیند یادگیري در یادگیرنده کمک کنداي  هگون

   ).39: 2004و مک فرسون، 
مقاله  1الکترونیکی در نظام آموزش عالی ایرانهاي  با عنایت به گسترش آموزش 

تولید محتواي الکترونیکی در مرکز آموزش الکترونیکی  فراینددر نظر دارد  حاضر
از ابعاد مختلف  -که از پیشگامان آموزش الکترونیکی ایران است -علوم حدیث را 

مربوط به تولید محتواي الکترونیکی و شناسایی  فرایندبررسی . مورد بحث قرار دهد
در اصالح روندها و فرآیندها کمک کند تواند به این مرکز  می نقاط ضعف و قوت آن

 ،از این رو. قرار دهدها  و همین طور تجربه مفیدي را در اختیار سایر مراکز و دانشگاه
ها، نقاط ضعف و قوت تولید محتواي  شناسایی تصمیم«هدف کلی این پژوهش 

  . »الکترونیکی در مرکز آموزش الکترونیکی علوم حدیث است
   
  پژوهش هاي سوال
اي انتخاب محتوا در مرکز آموزش الکترونیکی دانشکده علوم حدیث چه بر )1
  شود؟ می به کار گرفتههایی  شیوه
اندرکار تولید محتواي الکترونیکی  در تشکیالت و ساختار نیروي انسانی دست )2

  مشارکت دارند؟هایی  مرکز آموزش الکترونیکی دانشکده علوم حدیث چه تخصص
لکترونیکی دانشکده علوم حدیث با طی چه مراحلی و محتوا در مرکز آموزش ا )3

  شود؟ می انجامهایی  بر اساس چه طرح
یا شکل ها  در تولید محتواي مرکز آموزش الکترونیکی علوم حدیث از چه قالب )4
  شود؟  می استفادههایی  ارائه

                                                                                                                                      
بیست ویک مرکز آموزش الکترونیکی یا دانشگاه الکترونیکی در نظام آموزش عالی ایران  1389تا اواخر سال . 1

 .فعالیت می کنند
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  روش پژوهش
ید مربوط به تولهاي  این پژوهش نوعی مطالعه موردي است که به بررسی تصمیم

در . محتواي الکترونیکی در مرکز آموزش الکترونیکی علوم حدیث متمرکز است
 شود می از منابع چندگانه و تفضیلی استفاده» مورد« پژوهش موردي براي درك عمیق

در کلیه  1این پژوهش از طریق مشارکت پژوهشگرهاي  داده ).47: 1387بازرگان، (
، بررسی 1389تا  1384ید محتوا از سال گیري مربوط به فرآیند تول تصمیمهاي  جلسه

هاي  نامه اندازي مرکز تاکنون و اسناد و آیین بایگانی شده از بدو راههاي  صورت جلسه
همچنین در مواردي که ابهام وجود داشته است، با . مربوط به آن استخراج شده است
رح شده در مط هاي سوال. ار یافته به عمل آمده استآگاهان کلیدي مصاحبه نیمه ساخت

بر چهار محور عمده شامل؛ نحوه انتخاب محتوا، ساختار نیروي انسانی، ها  مصاحبه
آوري اطالعات  در طی فرآیند جمع. داشته است تأکیدارائه هاي  و قالبها  طرح نامه

توسط ها  مصاحبه. یک ساعته صورت گرفت درباره موارد مبهم، چهار مصاحبه حدوداً
  . شد می برداري ان یادداشتپژوهشگر ضبط و تا حد امک

مربوط به هاي  ها، داده به دست آمده از اسناد، صورت جلسههاي  براي تحلیل داده
صورت گرفته از فرآیند قیاسی متداول در هاي  مشارکت پژوهشگر و مصاحبه

  .بندي و کدگذاري استفاده شد کیفی نظیر مقولههاي  تحلیل
  
  ها یافته

دانشکده مجازي علوم «با نام  1382دیث در سال مرکز آموزش الکترونیکی علوم ح
فعالیت آموزشی خود را با برگزاري یک دوره آزاد و کوتاه مدت الکترونیکی » حدیث
پس از کسب مجوزهاي الزم،  1384شروع و سپس در سال  اولیه خود راهاي  فعالیت

 انآموختگ دانشاولین هسته کارکنان این مرکز، . دانشجوي الکترونیکی جذب کرد
آن بودند که با تولید محتواي  استادانممتاز دانشکده حضوري علوم حدیث و 

با شروع ارائه دروه کارشناسی . کار خود را آغاز کردند ،الکترونیکی دروس این رشته
مرکز توسعه یافت، به طوري که هاي  به تدریج کارکنان دیگر اضافه شدند و فعالیت

و با پنج مدیریت شامل؛ تولید محتوا، ارائه و  اکنون این مرکز داراي رئیس مرکز است
 اطالعات و فنّاوريآموزش، دفتر ریاست و روابط عمومی، اداري و پشتیبانی و 

                                                                                                                                      
ا را برعهده مولف دوم این مقاله از ابتداي راه اندازي مرکز به صورت مستمر، مسئولیت مدیریت تولید محتو. 1

 .داشته است
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دانشجو در سه  2200اکنون این مرکز با بیش از . دهد ارتباطات به کار خود ادامه می
اب معارف قرآن و علوم حدیث اخالق و آد رشته کارشناسی علوم حدیث، علوم و

تفسیر اثري و هاي  پزشکی و دو رشته کارشناسی ارشد علوم حدیث گرایش
این . باشد البالغه و رشته علوم حدیث اخالق و آداب پزشکی در حال فعالیت می نهج

خاصی را براي تولید هاي  تاکنون تشکیالت، فرآیندها و طرح 1384مرکز از سال 
ها، بررسی اسناد و  مصاحبه محتوا به وجود آورده است که در ادامه با تحلیل

انتخاب محتوا، ساختار هاي  پژوهش در چهار محور شیوههاي  یافتهها  صورتجلسه
 ارائه محتوا ارائههاي  سازمانی و نیروي انسانی مورد نیاز، مراحل تولید محتوا و قالب

  . شود می
  
  انتخاب محتواهاي  شیوه) 1

در شیوه اول فرآیند تولید محتوا  .شود یم انتخاب محتوا در این مرکز به دو شیوه انجام
شود؛ بدین صورت که ابتدا متن درس به وسیله استاد آماده  از تولید متن شروع می

بعدي مراحل تولید هاي  شود و سپس صداي مربوط به آن ضبط شده و در گام می
در شیوه دوم  .انجامد شود و در نهایت به تولید بسته آموزشی می انیمشن پیگیري می

سازي شده و  شود و سپس پیاده تولید محتواي درس از ضبط صداي استاد شروع می
  .شود بعدي مراحل بعدي پیگیري میهاي  شود و در گام می متن مربوط به آن تولید

  
  ساختار سازمانی و نیروي انسانی مورد نیاز  )2

ظارت بر آنها را و نها  مدیر تولید محتوا، اداره کلیه امور مدیریتی و هماهنگی بین اداره
کالن مرکز آموزش الکترونیکی هاي  او موظف است؛ راهبردها و برنامه. برعهده دارد

عملیاتی واحدهاي زیر مجموعه هاي  در حوزه تولید محتوا را تعیین کند، بر برنامه
نظارت نماید، نیروي انسانی مورد نیاز را برآورد کند، نیازهاي آموزشی آنها را 

ودجه الزم را بررسی و برآورد کند، منابع و تجهیزات مورد نیاز شناسایی نماید، ب
فعلی تولید محتوا و تعدیل آنها نظارت داشته هاي  واحدها را سازماندهی کند، بر رویه

   .الزم با واحدهاي دیگر مجموعه را انجام دهدهاي  باشد و هماهنگی
ولید محتواي ساختار سازمانی و نیروي انسانی مورد نیاز این مرکز براي ت 

اداره تولید  الکترونیکی با توجه به نیازهاي فرآیند تولید شامل سه اداره؛ اداره تدوین،
 )1( و اداره ویرایش و نشر و واحدهاي زیر مجموعه است که در جدولاي  هچندرسان

  .اداره، واحدهاي زیر مجموعه و وظایف آنها ارائه شده است
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زیر مجموعه تولید محتواي الکترونیکی در و واحدهاي ها  وظایف اداره )1( جدول
  مرکز آموزش الکترونیکی علوم حدیث

پست   اداره ها
  سازمانی

  وظایف

  اداره تدوین

آنها  نهایی انتخاب و آموزشیار و استاد با قرارداد عقد و انتخاب فرآیند بر نظارت  رئیس اداره
 قالب در کیالکترونی دروس بندي دسته -الکترونیکی درس هر تدوین با متناسب

 محتواي گرفتن نظر در با جدید بندي گروه دهی شکل یا و موجودهاي  گروه
 نهایی انتخاب و ارزیاب با قرارداد عقد و انتخاب فرآیند بر نظارت - دروس
 تولید نامه آیین از استفاده با الکترونیکی محتواي تدوین فرآیند بر نظارت -ارزیاب
  دروس لیدتو بندي زمان تنظیم برنامه - محتوا

سرگروه 
  تدوین

 اداره رئیس به نیاز اعالم -درس استاد معرفی منظور به گروه مدیر به نیاز اعالم
 عملکرد بر نظارت -مناسب افراد پیشنهاد آموزشیار و تخصیص جهت تدوین

 مورد در کارشناسی نظرات ارائه و متن صحت بررسی -تولید روند در آموزشیار
 بررسی -آموزشی و ساختار موضوعی لحاظ از یارآموزش توسط شده ارائه درس

 لحاظ از صحت محتوا کنترل منظور به کارشناسی نظرات ارائه و مبنا طرحنامه
 از استفاده با کارشناسی نظرات ارائه و درسنامه بررسی -آموزشی ساختار

 با صوتی فایل آموزشی کیفیت و ساختار بر نظارت -درسنامه تدوین دستورالعمل
 بندي زمان برنامه ارائه و تهیه -صوتیهاي  فایل سازي آماده دستورالعمل زا استفاده
  گروه دروس تولید

آموزشیار 
  تدوین

  ) دستیار استاد(

 استفاده با مدیرگروه و ارزیاب استاد، تایید منظور به علمی طرحنامه تهیه پیگیري
 نامهطرح تهیه -مربوطههاي  دستورالعمل و علوم وزارت مصوبهاي  سرفصل از

کمک  -مربوطه دستورالعمل از استفاده با استاد، تایید منظور به پیگیري و اجرایی
 در نظر اختالف رفع جهت پیگیري و کار انجام روش جزئیات مورد در استاد به

 پیگیري -الکترونیکی محتواي پایه متن تدوین و تهیه پیگیري -محتوا تولید فرآیند
 و ارزیاب استاد، نظرات دریافت -متن سازي آماده و تکمیل مقابله، تایپ،

 از استفاده با مبنا طرحنامه تهیه -نشر و ویرایش اداره به درس متن ارائه -سرگروه
هاي  درسنامه و پیگیري تهیه فایل تهیه -صدا طرحنامه تهیه -آن تهیه دستورالعمل

swf  وhtml.  
 -محتوا تولید هاي نامه ینآی از استفاده با اجرائی و علمی نامه طرح بررسی-  ناظر علمی

 - شده مدون استانداردهاي از استفاده با آموزشی و ساختاري لحاظ از متن بررسی
  و درسنامهها  بررسی فلش -مبنا و ارائه بازخورد طرحنامه بررسی

اداره تولید 
  اي چندرسانه

 منابع صتخصی -) امکانات تجهیزات و انسانی، نیروي( نیاز مورد منابع برآورد-  رئیس اداره
 فرآیند در مشارکت و نیاز مورد منابع تأمین جهت هماهنگی و پیگیري موجود،
 مدیریت با فنی و هماهنگی و هنري اداره فرآیندهاي بر نظارت -آنها ارزیابی
 برگزاري و مذاکرات انجام قالب در ادارات سایر مسوولین و محتوا تولید
  .مشتركهاي  جلسه

  
کارشناس 

مسئول ضبط و 
  زشپردا

  
 صحیح اجراي بر نظارت -واحد نیاز مورد گویندگان شناسایی و تعداد برآورد-

 ضبط،هاي  پیام بررسی( ضبط انجام زمانبندي و هماهنگی -واحد فرآیندهاي
 -) گویندگان و آموزشیار با زمان تنظیم و صدابرداري طرحنامه تأیید و بررسی
 و صدا ضبط -ضبط انجام تجه الزم مقدمات کردن فراهم و استودیو سازي آماده

 -شبکه در صوتیهاي  فایل دادن قرار -صدابرداري نامه آیین از استفاده فیلم با
 صداهاي حذف صوت، شدت تنظیم گیري، noise شامل( صدا اولیه ویرایش
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پست   اداره ها
  سازمانی

  وظایف

 آموزشیار سوي از شده ارائه اصالحات اعمال -) مکث افزودن و حذف اضافی و
 فرم قالب در )و موارد دیگر صوت تشد تنظیم جابه جایی، حذف، شامل؛(

 -صدابرداري نامه آیین از استفاده با گویندگان و استاد صداي ترکیب -اصالحات 
 ارائه هدف با صدا ویرایش تخصصی افزارهاي با استفاده از نرم صداها ترکیب فرم
 و مکث حذف یا و کردن اضافه -آموزشیار  درخواست با مطابق ترکیبی فایل
 صوتی هاي فایل تفکیک -صدابرداري نامه طرح از استفاده با ویژه ايه جلوه ایجاد

ها  فیلم آرشیو -رعایت استانداردها با آنها سازي فشرده و مبنا نامه طرح اساس بر
 درخواستیهاي  فیلم تبدیل -  کدگذاري و مستندسازي العمل دستور از استفاده با
 و فیلم تدوین فرم از ادهاستف با فیلم و تدوین دیجیتال به آنالوگ حالت از

  فیلم  ویرایش تخصصی افزارهاي نرم
کارشناس 

مسئول هنري 
  و فنی

 عملیاتی ریزي برنامه - واحد نیاز هنري مورد طراحان شناسایی و تعداد برآورد-
 صحیح اجراي بر نظارت -شده مصوب برنامه اساس بر واحدهاي  فعالیت

  واحد  فرآیندهاي
کارشناس 

  هنري
 -هنري و ارائه بازخورد منظر از گرافیکیهاي  طرح و SWFهاي  یلفا بررسی-

و  بنر پوستر، سایت، گرافیک گرافیکی، طرح( ارجاعی طراحیهاي  فعالیت انجام
 مشکالت و مسائل شناسایی -مربوطه  دستورالعمل از استفاده با )موارد دیگر
   واحد هنري فرآیندهاي

 جهت هماهنگی و SWF تولید نیاز موردهاي  ایلف و درسنامه بررسی و دریافت  سازتصویر
 قالب در SWFهاي  فایل تهیه -ها  فایل یا درسنامه در احتمالی فنی اشکاالت رفع

 واحد به شده تولید SWF فایل ارسال -هنري  واحد شده تدوین استانداردهاي
  . ارجاع داده شده اصالحات انجام و هنري

کارشناس فنی 
  تولید

 صدا، ،SWF، htmlهاي  فایل سازي آماده -مورد نیاز  html هاي فایل ساخت-
 مشکالت و مسائل شناسایی -آنها  بندي بسته و درس جلسه هرهاي  پرسش و متن
 سایر به مشورتی نظر ارائه و آموزشی بسته و htmlهاي  فایل تهیه کیفیت زمینه در

  .واحدها
اداره 

ویرایش و 
  نشر

  

سازماندهی  -) غیره و امکانات تجهیزات، انسانی، نیروي( نیاز مورد منابع برآورد-  رئیس اداره
  نشر و ویرایش اداره فرآیندهاي بر و نظارت موجود منابع و تخصیص

کارشناس 
  ویرایش

 مشکالت و مسائل شناسایی -نشر و ویرایش اداره از ارسالی متون زبانی ویرایش-
 ویرایش -زبانی  ویرایش هنام شیوه و استانداردها بازنگري و زبانی ویرایش بخش
 موارد زبانی و فنی ویرایش -) SWFهاي  فایل( تصاویر و درسنامه زبانی و فنی

 و زبانی و فنی نظارت -مافوق مورد نیاز است  مسئول تشخیص به که خاصی
  .شده ویرایش متون بر الزم اصالحات انجام

 فایل ارسال و دریافتی ایلف روي بر فنی ویرایش انجام -خام فایل دریافت-  کارشناس نشر
 الخط رسم و نشر و ویرایش اداره فنی نامه شیوه اساس بر واحد به شده ویرایش
  .فارسی ادب و زبان فرهنگستان مصوب

مقابله نسخه اولیه  -  واحدها سایر از ارسالی صوتیهاي  تنظیم فایل و متون تایپ-  حروف چین 
 اعمال - ویرایش فنی نامه شیوه و تایپ نامه شیوه از استفاده با مواد آموزشی

 اصالحات اعمال -شده  تایپ فایل روي بر آموزشیار سوي از ارجاعی اصالحات
 استفاده با )فنی ویرایش نظارت نمودن لحاظ با( ویرایش واحد سوي از ارجاعی

  ویرایش فنی نامه شیوه از
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  مراحل تولید محتوا )3
زشی دروس مختلف و تنظیم فرآیند هاي آمو سازي بسته در این مرکز براي یکسان

   :شود می هاي مختلف زیر استفاده نامه ها و آیین نامه هاي آموزشی، از طرح تولید بسته
فرمی است که استاد درس با همکاري آموزشیار قبل از تولید  .نامه علمی طرح )1-3

  . بندي محتواي آن است کنند و در برگیرنده سرفصل درس و جلسه درس تنظیم می
کند و  فرمی است که استاد با همکاري آموزشیار تکمیل می. نامه اجرایی طرح )2-3

 کند؛ ضمناً می بندي انجام وظایف خود را در آن مشخص میزان همکاري خود و زمان
پیشنهادي را در آن طرح براي درس خود هاي  ، نحوه ارزیابی و قالبها نوع سوال

جداگانه بودند ولی هاي  ی از ابتدا فرمعلمی و اجرایهاي  طرح نامه. کند مشخص می
  .در ادامه با توجه به تجارب گذشته با هم ادغام شدند

شود و  در این طرح نامه نقشه کلی تولید درس ترسیم می. طرح نامه مبنا )3-3
فلش، اچ تی ام ال، فایل صوتی، فایل متنی، جزوه و سایر ( هر بخشهاي  قالب
نامه بر اساس دستورالعمل براي هر جلسه درسی این طرح . شود می مشخص )ها قالب

نامه مبنا طرح نامه صدا  مجموعه طرحهاي زیر نامه یکی از انواع طرح. شود تکمیل می
گردد؛  صوتی از لحاظ آموزشی مشخص میهاي  است که در آن نحوه ضبط فایل

ت و برخی نکات آموزشی دیگر که باید در ضبط رعای )خانم/آقا( همچنین نوع گوینده
. شود این طرح نامه غالبا براي هر جلسه درسی تکمیل می. گردد شود، در آن تعیین می

در روند تولید نبود؛ ولی با توجه به احساس نیاز لزوم ایجاد و اي  هابتدا چنین طرح نام
  .نحوه تهیه آن مصوب گردید و به اجرا در آمد

هر بخش از هاي  در این طرح نامه نحوه نمایش عبارت. طرح نامه تصویرسازي )4-3
این طرح نامه بر اساس . شود مشخص میها  جلسه درس در قالب فلش و نوع افکت

آن جلسه تهیه هاي  دستورالعمل براي هر جلسه درسی و براي هر کدام از بخش
ابتدا چنین . کند گردد و تصویرساز براساس آن نسبت به ساخت فلش اقدام می می
در روند تولید نبود؛ ولی با توجه به احساس نیاز، ایجاد و نحوه تهیه آن اي  هرح نامط

این طرح نامه در ادامه کار و با توجه به تجربیات . مصوب گردید و به اجرا در آمد
  . گیرد جدید تغییر و تکمیل شد و اکنون نیز مورد استفاده قرار می

 هاي شد و بعدها در فرم ي تهیه میابتدا به صورت فایل وردها  این طرح نامه 
هم الکترونیکی  شد؛ اخیراً به صورتی دستی نوشته می )سازي شده صفحه فلش شبیه(

شدن آن در دست بررسی است که در صورت امکان بتوان از تکنولوژي قلم نوري و 
  .سایر ابزارهاي فناورانه براي تنظیم آنها استفاده کرد



  
  
 

155   ...ي الکترونیکی تولید محتوا
 

سازي متون تولید شده و جزوات دانشکده، این  کسانبراي ی. نامه ویرایش آیین )5-3
 فرهنگستان زبان فارسی تهیه و اجراهاي  بر اساس آخرین دستورالعمل نامه  آیین
  . گیرد مورد استفاده قرار میها  نامه در تولید تمامی متون و درس این آیین. شود می

 
  مورد استفاده هاي  و قالبها  شکل ارائه )4 

اي تشکیل شده است که با زمانبندي  یک بسته آموزشی چند رسانه هر جلسه درسی از
مهلت مشاهده هر بسته . شود هاي آموزشی به دانشجویان ارائه می مشخصی در هفته

هاي آموزشی دروس را به  باشد و دانشجویان موظفند همه بسته یک هفته آموزشی می
مختلف هاي  ا و قالبهربسته آموزشی تولید شده از اجز. صورت کامل مشاهده کنند

استفاده  1مرتب شده است و در این ترتیب به صورت کلی از استاندارد اسکرم
شود تا  می به مجموعه عملیاتی که بر روي اجزاي محتواي الکترونیکی انجام. شود می

شود و هدف اصلی آن همسو  می گفته آنها را به یک شکل واحد در آورد، اسکرم
استانداردسازي یادگیري هاي  توسط سایر گروه تعیین شدههاي  سازي ویژگی

سازي محیط زمان اجرا براي یادگیري الکترونیکی و  الکترونیکی، طراحی و پیاده
و ها  انواع مختلف قالب ).safavi et al, 2008( مطالب و محتوایات دیجیتال است

به شرح  اجزاي هر بسته آموزشی مورد استفاده در تولید محتواي الکترونیکی این مرکز
   :باشد زیر می

 یا )flashpleyer( افزاري که با برنامه نرمهاي  به همه قالب ).swf( فلش )1-4
)swishmax( هر بسته هاي  شود که عمده بخش می گفته شود فلش  خروجی گرفته می

  :مورد استفاده در این مرکز عبارتند ازهاي  انواع فلش. دهد آموزشی را تشکیل می
ن قالب عبارات درس با توجه به طرح نامه تصویرسازي و در ای :یفلش اصل

هاي  بیشتر قالب. شود تصویرساز همزمان با صوت مربوطه نمایش داده میهاي  مهارت
  .باشد دروس تولید شده مرکز از این نوع می

در این نوع فلش عبارات آموزشی به صورت ثابت و بدون افکت  :فلش ساده
 .شود می لب کمتر استفادهاکنون از این قا. شود ظاهر می

شود و عکس استاد به همراه  در این نوع فلش فایل صوتی پخش می :فلش موقت
از این قالب بیشتر در . شود عنوان و نکات مهم بحث به صورت ثابت نمایش داده می

شود که به علت محدودیت زمان، فلش اصلی تهیه نشده باشد و به  مواقعی استفاده می
                                                                                                                                      
1. SCORM 
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. شود شود و به همین دلیل فلش موقت نامیده می ی جایگزین میمحض تهیه فلش اصل
از جلسات و مواردي که محتوا فایل صوتی ساده هایی  البته از این قالب در بخش

این قالب از ابتداي تولید دروس مورد استفاده . شود باشد، به صورت دائم استفاده می
البته به مرور زمان تکمیل . ودش گرفته و اکثریت دروس تولید شده را شامل می قرار می

ابتدا به علت عدم آشنایی با برخی . تنوع باالیی دارد و اصالح شده است و معموالً
 رشد؛ ولی به مرو آنها کمتر استفاده میهاي  اي، از قابلیت افرازهاي تولید چندرسانه نرم

یع تر شده و افزارها وس نرمهاي  زمان و با اضافه شدن افراد متخصص استفاده از قابلیت
در مورد نحوه نظارت بر تولید این قالب، . شود از امکانات متنوع آنها بیشتر استفاده می

ها نیز از ابتدا تاکنون تغییرات زیادي  هاي الزم و مبناي محاسبه هزینه پرداخت هزینه
  .صورت گرفته است

. دشو می مختلف هر جلسه ضبطهاي  از بخشها  این فایل. صوتیهاي  فایل )4ـ2
شود، بلکه یا به  صوتی به صورت مستقل در بسته آموزشی ارائه نمیهاي  البته فایل

و یا به همراه متن الکترونیکی در  )فلش موقت( همراه عکس استاد و با خروجی فلش
 HTML» اچ تی ام ال«شود و در این مرکز به  استفاده می )frantpage( قالب برنامه

هاي آموزشی مورد استفاده قرار  حدود در بستهاین قالب به صورت م. معروف است
نامه صدا ضبط  صوتی توسط استاد و گوینده و بر اساس طرحهاي  فایل. گیرد می
هاي آموزشی این مرکز است که از  ترین اجزا بسته فایل صوتی یکی از مهم. شود می

گیري کاررفته است و به مرور زمان و با بابتداي کار تاکنون مورد استفاده قرار گ
  .افزارهاي پیشرفته، کیفیت آنها نیز بهتر شده است نرم

صوتی، استفاده از صوت استاد به هاي  یکی از تغییرات مهم در استفاده از فایل 
صوتی به هاي  نیمی از فایل اولیه معموالًهاي  در سال. جاي صداي گوینده است
دهاي دانشجویان یافت، لیکن به تدریج بر اساس بازخور می صداي گوینده اختصاص

شود و از  صوتی توسط استاد ضبط میهاي  و براي ارتقاء کیفیت آموزشی تمام فایل
کوتاه و معمول نظیر هاي  صداي گوینده فقط براي ضبط تیترها، عناوین درس، بخش

فرق بین گوینده و استاد این است که گوینده از . شود می بیان اهداف درس استفاده
خواند ولی استاد با استفاده از عناوین درس و  طالب را میروي متن مشخص و ثابت م

  . کند درس را با عبارات خود توضیح و تدریس میهاي  خود بخشهاي  یادداشت
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. هاي آموزشی فیلم است مورد استفاده در بستههاي  یکی دیگر از قالب :فیلم )3-4
صورت فیلم هاي آموزشی هر درس مانند معارفه درس و استاد به  بخشی از بسته

البته با توجه محدودیت اینترنت در ایران و حجم باالي فیلم استفاده . شود استفاده می
  .هاي آموزشی بسیار محدود است از آن در بسته

4-4( HTML )متن الکترونیکی تنها و یا به همراه فایل صوتی در قالب  :)اچ تی ام ال
هاي آموزشی بسیار  ن قالب در بستهاستفاده از ای. شود ارائه می )frantpage( برنامه

   .محدود است
براي ارزیابی دانشجو از میزان یادگیري هر بخش  :یدرون درسهاي  پرسش )5-4

شود  بعد از هر بخش قرار داده میاي  هدرس یک یا چند سوال استاندارد و چهار گزین
ست یا دهد و از در پاسخ میها  و دانشجو بعد از مشاهده مطالب بخش به این پرسش

تواند مجددا به بخش قبلی  گردد و در صورت تمایل می غلط بودن پاسخش مطلع می
  . بر گردد و آن بخش را دوباره مشاهده کند

رونیکی در قالب پی دي اف در سایت قرار تمتن درس به صورت الک :جزوه )6-4
توسط فروشگاه الکترونیکی به  )مجلد( گیرد و همچنین به صورت فیزیکی می

ولی بعدها  ،شد ابتدا براي کل دروس جزوه از صفر آماده می. گردد ویان ارائه میدانشج
سیاست مرکز تغییر کرد و تولید جزوه به جز براي دروسی که منبع نداشت، ممنوع 

  .شد و مقرر شد از کتب و متون آماده استفاده شود
ي مربوط به تولید محتواهاي  به طور کلی روند نما و نحوه اجراي تصمیم 

شود که  می الکترونیکی در مرکز آموزش الکترونیکی علوم حدیث به دو شیوه انجام
  .ارائه شده است )2( و شکل )1( روند نماي آن دو در شکل

  روند نماي شیوه اول تولید محتوا )1( شکل 
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 در این شیوه ابتدا محتوا درس توسط استاد یا دستیار استاد انتخاب و تدوین
س آن دو نوع محتواي خروجی به صورت جزوه متنی و سپس بر اسا. شود می

محتواي جزوه متنی با استفاده از طرح نامه علمی . گردد می تولیداي  همحتواي چندرسان
ولی . شود می از لحاظ موضوعی و علمی مورد بررسی قرار گرفته و سپس منتشر

هاي  رح نامهپس از دریافت متن درس از استاد با استفاده از طاي  همحتواي چندرسان
افزارهاي  اندرکاران نرم تصویرسازي و صدا به وسیله کارشناسان هنري و دست

در این مرحله دستیار . شود می تولید اي هرسانبه صورت محتواي چنداي  هچندرسان
استاد به طور مجدد محتوا را از لحاظ علمی بررسی و بر اساس درسنامه 

پس از طی این فرآیند محتواي . کند می تولید شده سازماندهیهاي  اي چندرسانه
   .شود می براي بارگذاري در اینترنت آمادهاي  هچندرسان

  

  روند نماي شیوه دوم تولید محتوا )2( شکل  
  

کند و صداي او در این  می در این شیوه ابتدا استاد درس موضوع را تدریس
روي آن  سپس بر اساس تدریس ضبط شده، دستیار استاد از. شود می موقعیت ضبط

بعدي کارشناسان هنري و دست اندرکاران هاي  کند تا در گام می محتواي متنی تولید
سپس دستیار استاد . بتوانند تغییرات مورد نیاز را در آن به وجود آورنداي  هچندرسان

تنظیم و اي  هدهد تا بسته آموزشی چندرسان می محتوا را بررسی و با درس نامه مطابقت
  . اینترنت آماده شود براي بارگذاري در
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  گیري بحث و نتیجه
معتبر از هاي  بر اساس آنچه در مقدمه مطرح شد، محتواي الکترونیکی بر اساس مالك

مربوط به تهیه محتواي هاي  شود و سپس اقدام می بین مطالب و منابع گوناگون انتخاب
ولت پردازش الکترونیکی با توجه به دو عامل مهم جلب توجه انتخابی یادگیرنده و سه

مربوط به انتخاب و تهیه محتواي هاي  بر اساس مالك. گردد می در حافظه آغاز
مرکز آموزش الکترونیکی علوم حدیث را در این هاي  توان تصمیم می الکترونیکی

ها  این تصمیم. زمینه مورد بررسی قرار داد و نقاط ضعف و قوت آن را شناسایی کرد
انتخاب محتوا، ساختار سازمانی و تشکیالت هاي  بر موارد زیر متمرکز است؛ شیوه

  .ها و قالبها  ها، شکل ارائه و آیین نامهها  نیروي انسانی مورد نیاز، طرح
م حدیث براي انتخاب محتوا از دو شیوه؛ تهیه مرکز آموزش الکترونیکی علو 

 محتواي درس توسط استاد و تهیه و ضبط صداي استاد به عنوان اولین گام انتخاب و
مورد هاي  بر اساس سرفصلها  در شیوه اول ابتدا متن درس. کند می تولید آن استفاده

هاي  شود و سپس گام می توسط استاد تهیه فنّاوري، تحقیقات و تایید وزارت علوم
الکترونیکی هاي  این شیوه در اغلب دانشگاه. گردد می سازي آن آغاز اي هچند رسان

در این . مرسوم است 3و آناتولی ترکیه 2، عبدالرزاق مالزي1مانند؛ دانشگاه آلبرتاي کانادا
ریزان درسی و  یک گروه تخصصی مرکب از متخصصان موضوعی، برنامهها  دانشگاه

معتبر را براي تولید محتواي  روانشناس تربیتی کار انتخاب محتوا و تعیین کتاب درسی
ستادي که انتخاب ا )1380( فیاض و رحمانی نظربر عهده دارند به اي  هرسانچند

گیرد، باید حداقل در زمینه مرتبط با موضوع داراي تجربه تالیف  می محتوا را برعهده
  .باشد

توان محتوا را  می اول اینکه، در این شیوه :این شیوه عبارتند ازهاي  ترین مزیت مهم
دوم، . خاص به طور مداوم اعتبار بخشی و به روز رسانی کردهاي  با استفاده از مالك

شخصی استاد یا هاي  سلیقه تأثیردر این شیوه محتواي برنامه درسی کمتر تحت 
گیري در  گیرد؛ ولی در شیوه دوم استاد درس تنها مرجع تصمیم می مدرس درس قرار

هاي  توان آن را با توجه به مالك می آید و کمتر می مورد انتخاب محتوا به حساب
توان این شیوه را روش معتبري  ، نمیراینبناب. خاص انتخاب محتوا اعتبار بخشی نمود

                                                                                                                                      
1. www.athabascau.ca 
2. www.unitar.edu.my/main.html 
3. http://www.anadolu.edu.tr/en/ 

http://www.athabascau.ca
http://www.unitar.edu.my/main.html
http://www.anadolu.edu.tr/en/
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از این رو مرکز آموزش الکترونیکی علوم حدیث . براي انتخاب محتوا در نظر گرفت
براي انتخاب محتواي دقیق و معتبر باید تقویت شیوه اول را در دستور کار قرار دهد 

  .تا از این طریق به اعتبار و کیفیت محتواي الکترونیکی خود بیفزاید
ار سازمانی و تشکیالت نیروي انسانی مربوط به تولید محتواي الکترونیکی ساخت

. اند بخش دیگري است که مدیران دانشگاه براي این کار سازمان داده ،این مرکز در
اداره تدوین، اداره تولید چند  :فعال زیر نظر مدیریت محتوا عبارتند ازهاي  اداره
  .و اداره ویرایش و نشراي  هرسان
تدوین به طور عمده انتخاب محتواي معتبر، صحیح و دقیق بر اساس  اداره 

را بر عهده دارد؛ اداره  فنّاوري، تحقیقات و مورد تایید وزارت علومهاي  سرفصل
فرآیند تولید متن، و به ویژه صدا و تصاویر را برعهده دارد و اداره اي  هچندرسان

لیکن بایستی . کند می رتویرایش و نشر، صحت نگارشی محتوا را مدیریت و نظا
توجه داشت که در تولید محتواي الکترونیکی باید عالوه بر صحت و اعتبار محتوا، 

فنی، هنري و نگارشی آن به عوامل موثر بر یادگیري و به کارگیري هاي  ویژگی
نظران و با استناد به  به اعتقاد برخی صاحب. راهبردهاي آموزشی آن نیز توجه کرد

باید با سیستم پردازشی یادگیرنده اي  هتجربی محتواي چند رسانهاي  برخی از پژوهش
همخوانی داشته باشد تا به بهبود یادگیري کمک کند؛ در غیر این صورت ممکن است 

   .مانع یادگیري شودها  به کارگیري چندرسانه
گروه انتخاب و تهیه محتواي الکترونیکی باید از متخصصان موضوعی،  

اطالعات و  فنّاوريدرسی یا طراحی آموزشی، متخصصان  زيری برنامهمتخصصان 
عمده ساختار سازمانی مربوط به تولید هاي  ضعف ،از این رو. شکل یابداي  هچندرسان

  :توان در دو محور مد نظر قرار داد می محتوا در این مرکز را
و اي  هبا توجه به اینکه در مرحله تولید محتوا، نقش متخصصان چندرسان اوالً

که مدیریت و نظارت اي  هتر از متخصصان موضوعی است، ایجاد ادار موزشی پررنگآ
 دار شود، ضروري به نظر را از منظر آموزشی و تربیتی عهدهاي  هبر محتواهاي چندرسان

متن، صدا (ها  این اداره باید بر نحوه ساخت، چگونگی استفاده از شکل ارائه. رسد می
هبردهاي مختلف آموزشی، نحوه تنظیم و بیان اهداف میزان به کارگیري را ،)و تصویر

ها، مفاهیم و اصول نظارت داشته باشد و در مواقع  ها، مثال ها، شیوه ارائه نمونه درس
فنی و هنري و نگارشی هاي  تدوین، بخشهاي  مورد نیاز را به ادارههاي  الزم راهنمایی

ور بررسی، شناسایی و رفع برخی به منظ 1388البته این مرکز از ابتداي سال . ارائه کند
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نقایص سیستم آموزش الکترونیکی خود از یک مشاور آموزشی با تخصص یادگیري 
هاي  مدیریت تولید محتوا به منظور بهبود کیفیت فعالیت. گیرد می الکترونیکی بهره

تاکنون با مشاور ها  خود جلسات متعددي را براي شناسایی و رفع برخی از این ضعف
  .کز برگزار کرده استآموزشی مر

دوم اینکه؛ انتخاب محتوا و نظارت بر آن در این مرکز به وسیله نیروهاي اداره 
لیکن براي . هستنداز تخصصی موضوعی برخوردار  گیرد که غالباً می تدوین صورت

درسی و  ریزي برنامههاي  بخشی محتوا افراد دیگري با تخصصنظارت و اعتبار
هاي  بر این اساس باید افرادي با تخصص. ستندطراحی آموزشی مورد نیاز ه

درسی و تکنولوژي آموزشی به ساختار سازمانی و نیروي انسانی افزوده  ریزي برنامه
  . شود
تولید هاي  مربوط به تولید محتوا بخش دیگري از تصمیمهاي  نامه و آیینها  طرح 

انتهاي فرآیند تولید  این طرح نامه از ابتدا تا. محتواي الکترونیکی در این مرکز است
   :شوند و عبارتند از می محتوا به کار گرفته

در این طرح نامه سرفصل درس و مفاهیم مهم و اساسی  :طرح نامه علمی
  .شود می مشخص

ها، نحوه ارائه مطالب و شیوه ارزیابی  در این طرح نامه سوال :طرح نامه اجرایی
  .گردد می تعیین

  . شود می محتوا مشخصهاي  یا شکل ارائهها  ه قالبدر این طرح نام. طرح نامه مبنا
در این طرح نامه شیوه تهیه یا تولید تصاویر مورد نیاز  :سازيطرح نامه تصویر

  .شود می مشخص
  .شود می در این طرح نامه، مقررات و اصول ویرایش مشخص :طرح نامه ویرایش

بوط به تعیین مربوط به تولید محتوا در این مرکز مرهاي  بخش چهارم تصمیم 
مطالب به  در محتواهاي غیرالکترونیکی غالباً. یا شکل ارائه مطالب استها  قالب

 شود ولی در محتواي الکترونیکی مطالب را می صورت متنی و تصاویر ثابت ارائه
در  ،از این رو. توان به صورت متن، صدا و تصویر یا ترکیبی از آنها به کار گرفت می

مانند؛ فلش، فایل صوتی، فیلم، اچ تی ام ال و جزوه متنی ی های این مرکز از قالب
  . شود می استفاده
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توان گفت، طرح  ها می و شکل ارائهها  مربوط به طرح نامههاي  در مورد تصمیم 
. و ارائه مطالب یادگیري به یادگیرندهها  هستند براي تهیه قالبهایی  نامه سناریو

از این رو در تنظیم این . با هم مرتبط هستند مربوط به این دوهاي  بنابراین تصمیم
و اي  هباید برخی از اصول تولید محتواي چند رسانها  و تهیه قالبها  طرح نامه

اي، اصل مجاورت زمانی، اصل مجاورت  الکترونیکی مانند؛ رعایت اصل چند رسانه
سازي، اصل اجتناب از  مکانی، اصل پیوستگی، اصل افزونگی، اصل شخصی

هاي  سازي تدریجی و توجه به ویژگی اي هاري بیش از حد، اصل چندرسانپیوندگذ
مربوط هاي  بر این اساس نکات ضعف عمده در تصمیم. نظر قرار گیردیادگیرندگان مد

   :در این مرکز عبارتند ازها  و نحوه تهیه قالبها  به طرح نامه
توان نحوه  می در این طرح نامه :ها نبود طرح نامه آموزشی در بین طرح نامه )1

در کنار هم،  )متن، صدا و تصویر(ها  ارائه مطالب، چگونگی استفاده از شکل ارائه
هاي  به تهیه کنندگان، بیان واضح هدفها  نشان دادن مفاهیم عمده درس و مثال

آموزشی در طرح آموزشی و تعیین مدت زمان مورد نیاز براي آموزش هر مبحث را 
  .مشخص کرد

سازي تدریجی و اصل  اي هرسانهمچون؛ اصل چندهایی  صلعدم توجه به ا )2
یادگیرندگان در تهیه محتواي برنامه درسی مربوط به کارشناسی و هاي  ویژگی

با مفاهیم پایه یک رشته علمی  دانشجویان کارشناسی ارشد معموالً. کارشناس ارشد
مورد نیاز خود توانند، مطالب  می آشنایی نسبی دارند و بهتر از دانشجویان کارشناسی

نکته دیگر اینکه، . و پیوندهاي بین آنها به دست آورنداي  هرا از میان مواد چند رسان
یادگیرندگان، براي هاي  و اصل توجه به ویژگی» معکوس مهارت تأثیر«بر اساس اصل 

یا هنري اي  هتر از چندرسان دانشجویان کارشناسی ارشد محتواي معتبر و اساسی مهم
و ها  از این رو مرکز آموزش الکترونیکی علوم حدیث باید طرح نامه. بودن آن است

دیگر یکمربوط به تهیه محتواي دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد را از هاي  نامه آیین
این کار . هر دوره تنظیم نمایدهاي  را بر اساس اصول و ویژگیها  جدا کند و طرح نامه

کیفیت محتواي الکترونیکی، موجب صرفه  عالوه بر کمک به بهبود یادگیري و ارتقاء
در این رابطه، برخی از محتواهاي تولید شده در . شود می نیزها  جویی در هزینه

اندرکاران محتوا تاکنون تشکیل شده  که با حضور مشاور آموزشی و دستهایی  جلسه
  . و خالءها شناسایی شده استها  است، مورد بررسی قرار گرفته و برخی از ضعف
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  شنهادهاپی
مربوط به تولید محتواي الکترونیکی هاي  دف این پژوهش بررسی فرآیندها و تصمیمه

در مرکز آموزش الکترونیکی علوم حدیث، شناسایی ابعاد ضعف و قوت آن است تا 
الکترونیکی هاي  اندازي دوره و مراکز آموزشی دیگر که قصد دارند، براي راهها  دانشگاه

از این . این مرکز بهره گیرندهاي  اقدام کنند، بتوانند از تجربهبه خرید یا تولید محتوا 
کیفیت محتواي  شده موارد زیر براي کمک به ارتقايبا توجه به نکات طرح  ،رو

  : شود می الکترونیکی پیشنهاد
درسی،  ریزي برنامهساختار معتبري براي انتخاب محتوا با ترکیبی از متخصصان  )1

تدارك دیده شود تا از این طریق اعتباربخشی و  يفنّاورمتخصصان موضوعی و 
  . اصالح مداوم محتوا مورد توجه قرار گیرد

در ساختار و تشکیالت سازمانی افرادي با تخصص در زمینه آموزش و برنامه ) 2
درسی که با یادگیري الکترونیکی آشنایی کافی داشته باشند، در تهیه محتواي 

  . الکترونیکی به کار گرفته شوند
به اصول تولید محتواي الکترونیکی بیشتر ها  نامه و آیینها  در تنظیم طرح نامه )3

ها، چگونگی  نظیر اینکه نحوه بیان اهداف درس، ارائه مفاهیم، تعداد مثال. توجه شود
  .آموزشی مد نظر قرار گیرد از منظرها  گرافیکی و رنگ زمینههاي  رابط
ط به سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد با مربوهاي  و دستورالعملها  طرح نامه )4

  .و سطح شناختی دانشجویان تنظیم شودها  توجه به ویژگی
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