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تاریخ پذیرش مقاله29/41/92 :

با توجه به رشد روز افزون یادگیری الكترونیكی در برنامههای درسی مؤسسات آموزش
عالی ،ارزیابی كیفیت محتوای آموزش الكترونیكی موضوع مهمی به شمار میآید .هدف این
پژوهش ارزیابی كیفیت محتوای الكترونیكی در برنامه درسی دانشگاه علوم پزشكی مشهد
بود .در پژوهش توصیفی -مقطعی حاضر ،جامعه آماری را افراد دخیل در مراحل تولید
محتوای الكترونیكی براساس سرشماری ،اسناد و مدارک مرتبط با تولید محتوا و دانشجویان
آموزش الكترونیكی دانشگاه علوم پزشكی مشهد تشكیل دادهاند كه از جامعه اخیر براساس
روش نمونهگیری طبقهای نسبتی ،تعداد  152نفر دانشجو انتخاب شد .به منظور جمعآوری
دادهها ،از چك لیست مشاهده محقق ساخته و مصاحبه ساختار یافته و پرسشنامه محقق
ساخته استفاده شد .نتایج بیانگر وضعیت نسبتأ مطلوب در سطوح عملكرد مراحل تولید
محتوای الكترونیكی ،نقشها و مسئولیتهای افراد و همچنین كیفیت محتوای الكترونیكی
دورههای آموزش الكترونیكی دانشگاه علوم پزشكی مشهد میباشد.

تاریخ دریافت مقاله29/40/81 :

مهوش كاظمي قرهچه *
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مقدمه

قرن بیست و یکم قرن حرکت جوامع به سمت دانایی محوری ،مشارکت دانش و
تحول در محورها و مفاهیم بنیادین زندگی از جمله آموزش و تعلیم و تربیت از لحاظ
کمیت ،کیفیت و سرعت ارائه میباشد (رضاییراد11-10 :0931 ،؛ نام 0و زلنر ،
 .) 100گرایش جهان در چند دهه اخیر به استفاده از فنّاوری در آموزش (وگریف و
داوز ،)01 :0933 ،به دلیل عدم پاسخگویی آموزش سنتی به نیازهای نظام آموزشی در
برنامه درسی و محتوای آموزشی ،نظر بسیاری از اندیشمندان را به خلق شیوهها و
نوآوریها در این زمینه جلب کرده است .آموزش الکترونیکی از شناخته شدهترین
محیطهای یادگیری و آموزش در عصر اطالعات (چانگ 9و چن  ،)39 : 113 ،با
فراهم ساختن محتوای آموزشی غنی (جونز  )3 1 : 113 ،و بهسازی فرآیند یادگیری
به منظور ساخت یادگیری معنادارتر ،فردی و مداوم (هیوانگ ، 101 ،1شیوالمیت 1و
یوسی )01 : 100 ،3در توسعه نظامهای آموزشی جوامع نقش بسزایی ایفا میکند .در
این راستا محتوای الکترونیکی نیز به عنوان یکی از ارکان اساسی برنامهریزی درسی و
بستر تحقق آموزش الکترونیکی از جایگاه مهمی برخوردار است .در نگاه کلی
محتوای الکترونیکی به مجموعه مستنداتی اطالق میشود که شکلدهنده تعامل بین
یادگیرنده و یاددهنده هستند و با قابلیت تبدیل به قالبهای الکترونیکی و استفاده از
آموزشهای رایانهای و ابزار تألیف و تولید ،بازنمایی و ارائه میگردد (میرزابیگی،
خرازی ،موسوی .)13 :0933 ،در محیط آموزش الکترونیکی ارائه محتوا به صورت
متن ،3صدا ،01تصویر ،00فیلم  ،0پویانمایی09و شبیهسازها  ،0با رسانههای الکترونیکی
(خاصه ،کرمی )09 :0933 ،شامل لوح نوری  0و چندرسانهای ،01اینترنت 01یا
1. Nam
2. Zellner
3. Chang
4. Chen
5. Junuz
6. Huang
7. Shulamit
8. Yossi
9. Text
10. Sound
11. Image
12. Film
13. Animation
(توصیف موقعیت های زنده و واقعی) 14. Simulation
15. Optical disk
16. Multimedia
17. Internet
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اینترانت ،1ویدئو كنفرانس 0 ،سیستم ماهوارهای3و تلویزیون تعاملی  ،عالوه بر ایجاد
ایجاد یادگیری مبتنی بر تجربه ،هماهنگ با محیطهای تدریس و ارائه جذابتر مطالب
سخنرانی (گیومس ،)325 :0212 ،5به فراگیران امكان انتخاب مسیرهای یادگیری چند
رسانهای میدهد.
نظر به این كه محتوای الكترونیكی باید دارای ویژگیهای كیفی باشد تا هدفها و
راهبردهای آموزشی را تأمین كند (صفوی )5 :1333 ،راهبردهای تولید و ارزیابی
محتوای الكترونیكی نیز مستلزم توجه به مالحظاتی در باره طراحی آموزشی
انعطافپذیر و یكپارچه محتوای الكترونیكی باشد .بر این اساس مؤلفهها و
استانداردهای آموزشی از قبیل دسترسی ،سازماندهی ،صفحهآرایی ،منابع ،زبان و
ارزیابی میباشد.
تهیه و تولید محتوای الكترونیكی متناسب با خصوصیات اجتماعی ،روانشناختی
و تربیتی فراگیران (تقی یاره و سیادتی )75-73-32 :1331 ،و ارائة با كیفیت ،روزآمد
و با قابلیت تجدید مطالب آموزشی (ساكروگلو ،1كبی ،7بزر 3و آكان،)1213 :0223 ،3
 ،)1213مشكلترین گام در راه انتقال آموزش از روش سنتی به روش الكترونیكی
است .این تغییر ،نیازمند صرف زمان زیاد و كار گروهی در مراحل برنامهریزی،
طراحی ،تولید و ارزیابی میباشد (كاراهوكا ،12دیولدا ،11كاراهوكا ،یوسل،10
جیولوگلو 13و اریفوگلو  .)53 0 :0212 ،1اهمیت این مسأله با توجه به نوپایی آموزش
الكترونیكی در دانشگاههای علوم پزشكی ،برای درمان صحیح و اصولی بیماران در
سایه آشنایی با اطالعات روزآمد و روشهای جدید (نیلی احمدآبادی ،مالكی ،والیتی،
 )1 3 :1333و ایجاد ارتباط كارآمد و مؤثر بین آموزشهای پایه و بالینی ،دو چندان
میباشد (امامی ،اقدسی ،آسوشه .)125 :1333 ،با توجه به اهمیت دستیابی به اطالعات
1. Intranet
2. Video conference
3. Satellite system
4. Interactive TV
5. Gümüs
6. Cakiroglu
7. Cebi
8. Beziir
9. Akkan
10. Karahoca
11. Dulda
12. Yucel
13. Gulluoglu
14. Arifoglu

20

فصلنامه مطالعات اندازهگيري و ارزشيابي آموزشي

معتبر پزشكی و پاسخگویی برای كیفیت خدمات ارائه شده ،بحث كیفیت محتوای
آموزش الكترونیكی در آموزش عالی و بهویژه در حوزه علوم پزشكی از اهمیت
زیادی در سراسر جهان برخوردار میباشد (عبدوس .)031 :0223 ،1بنابر این ،با توجه
توجه به قابلیت باالی این سیستم آموزشی ،سرمایهگذاری قابل مالحظه در تولید
محتوای الكترونیكی منطقی به نظر میرسد .از سویی ،عدم توجه كافی نسبت به میزان
كاربرد و سودمندی آموزش الكترونیك برای یادگیرندگان (سونگ ،چین و چیوآ ،به
نقل از نچمایس 0و سگو ،)1 7 :0223 3ارزیابی برنامههای درسی دورههای آموزش
الكترونیكی بهویژه ،طراحی و تولید محتوای الكترونیكی و بررسی پیامدهای آن به
منظور حفظ پویایی و افزایش اثر بخشی آموزش و تقویت تفكر خالق و یادگیری
خودمحور در دانشگاههای علوم پزشكی به عنوان راهی مناسب برای دستیابی به
آموزشهای كیفی منطبق بر هدفهای آموزشی ،پیشنهاد میگردد .بررسیهای انجام
شده در پیشینة تولید محتوای الكترونیكی حاكی از آن است كه در باره ارزیابی كیفیت
مراحل تولید محتوای الكترونیكی تحقیق زیادی انجام نشده است و مقالهها و
كتابهای تألیف شده در حیطه آموزش الكترونیكی از چند جهت مورد بررسی قرار
میگیرد:
دستهای از پژوهشها در خصوص مباحث عمومی و مبانی نظری و ضرورت
آموزش الكترونیكی در برنامه درسی آموزش عالی صورت گرفته است .دسته دیگر
پژوهشها به ارائه الگوها ،ابزارها ،زیرساختها ،استانداردها ،نظامهای مدیریت دانش
و طراحی محیطهای آموزش الكترونیكی و آموزش الكترونیكی تركیبی پرداختهاند .در
باره مراحل تولید محتوای الكترونیكی ،اكثر پژوهشها به اصول طراحی محتوای
الكترونیكی ،رویكردهای مرسوم در تولید محتوا از قبیل رویكرد آبشاری و نقشها و
مسئولیتهای مربوط در فرآیند تولید محتوای الكترونیكی و رویكرد آموزش
الكترونیكی سریع اشاره كردهاند.
همان گونه كه مالحظه میشود در قالب پژوهشها ،با تاًكید بیشتر بر مسائل
مربوط به كمیت ،مسائل با مربوط به كیفیت و لزوم توجه به ارزیابی كیفی محتوای
الكترونیكی در آموزش عالی تا حدودی مورد غفلت واقع شده است و نتوانسته به
طور جدی و معناداری به پژوهشهای مرتبط با برنامههای درسی آموزش عالی و
1. Abdous
2. Nachmias
3. Segev
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بهویژه آموزش پزشكی راه یابد .بنابر این ،نیاز به مطالعات علمی و پژوهشی بسیاری
در زمینه تولید محتوای الكترونیكی و ارزیابی صحیح و منطبق بر استانداردهای
آموزشی احساس میشود .بر این اساس ،هدف این پژوهش ارزیابی كیفیت مراحل
تولید محتوای آموزش الكترونیكی در برنامه درسی دانشگاه علوم پزشكی مشهد بر
اساس مدل الگوی سه مؤلفهای ( )1p3به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف موجود
و ارائه راهبردها در جهت ارتقاء كیفیت تولید محتوای الكترونیكی در واحد آموزش
مجازی این دانشگاه میباشد.
در این راستا ،سئوالهای پژوهشی ذیل مطرح شد:
 -1مراحل تولید محتوای الكترونیكی در مؤلفههای برنامهریزی ،طراحی ،تولید و
ارزیابی در برنامه درسی دانشگاه علوم پزشكی مشهد چه كیفیتی دارد؟
 -0عملكرد نقشها و مسئولیتهای افراد دخیل در مراحل تولید محتوای
الكترونیكی در برنامه درسی دانشگاه علوم پزشكی مشهد چه كیفیتی دارد؟

مباني نظري پژوهش
با توجه به این كه دانشگاه علوم پزشكی مشهد از پیشگامان استفاده از آموزش
الكترونیكی در دانشگاههای علوم پزشكی كشور بوده است ،بخش تولید محتوای
الكترونیكی این دانشگاه با استفاده از فنّاوری اطالعات و ارتباطات و رویكرد جدید
ساخت دانش به جای انتقال دانش در نظر دارد ضمن تسهیل یادگیری برای مخاطبان،
به رفع نارساییها و بهبود كیفیت فرآیند یاددهی -یادگیری در گروه پزشكی همت
گمارد و گامی در جهت ارتقا سالمت در جامعه بردارد .ابتدا الزم است به تولید
محتوای آموزش الكترونیكی در سامانه مجازی دانشكده علوم پزشكی مشهد معرفی
شود .سامانة آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشكی مشهد در قالب نرمافزار مدیریت
آموزش الكترونیكی و نرمافزار ( )ATUTORكه براساس استاندارد ()0SCORM
طراحی شده است .این سامانه دارای امكان تولید محتوای متنی شامل متون و تصاویر
و همچنین پشتیبانی از محتوای چند رسانهای به صورت دو زبانه به منظور كمك به
مدرس در قالببندی و اجرای محتوا است .مراحل ایجاد درسهای الكترونیكی در
 .1زنجیره افراد -فرایند -برونداد
 .0محتوا با موضوعات قابل اشتراک
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این سامانه شامل مدلسازی؛ برنامهریزی و تولید محتوا؛ سنجش و ارزیابی محتوا،
اشكالزدایی و سازگارسازی میباشد.
تولید محتوای الكترونیكی در سامانه مجازی دانشگاه علوم پزشكی مشهد عبارتند
از:
 -1نحوه تولید اسالید برنامه آموزش الكترونیكی :استفاده از نرمافزار پاورپوینت
آسانترین روش تولید این برنامه میباشد .نكته مهم این است كه تا حد امكان
اسالیدها دارای زمینه تصویری نباشد .و تصویرهای زیادی نیز در اسالیدها گنجانده
نشود و توسط برنامهای مانند بخش (مدیریت تصاویر) در بخش ویرایش تصویر
حجم تصاویر دست كم به كمتر از ( 322در  )122پیكسل كاهش یابد.
 -0افزودن صدا به اسالیدها :برای افزودن صدا باید ابتدا صدای مربوط به هر
اسالید به صورت مجزا با دستگاههای ضبط صوت الكترونیكی رایج توسط مدرس
ضبط شود و سپس به كامپیوتر انتقال یابد و در پنجرة (منوی) فایل صوتی انتخاب
شود و به اسالید متصل گردد .در مرحلة بعد برنامه پاورپوینت به قالب قابل استفاده
در اینترنت تبدیل میشود (اسدی.)1331 ،
پژوهش حاضر بر اساس ارزیابی مراحل تولید محتوای الكترونیكی دانشگاه علوم
پزشكی مشهد شامل برنامهریزی ،طراحی ،تولید و ارزیابی بر مبنای الگوی سه
مؤلفهای ( )P3میباشد .این الگو یكی از متداولترین الگوهای آموزش الكترونیكی،
بر گرفته از الگوی پیشنهادی (خان )0225 ،1است كه به عنوان چارچوبی مفهومی
برای ترسیم تصویری جامع و كامل از آموزش الكترونیكی توسط طراحان ،متخصصان
ارزیابی و كاركنان آموزشی و پشتیبانی به منظور فراهم آوردن محیطی هدفمند برای
یادگیرندگان مدنظر قرار میگیرد (شعبانی نیا و مختاری.)117 :1337 ،
مؤلفههای این الگو عبارتند از:
افراد شامل گروه آموزش الكترونیكی :گروه برنامهریزی ،گروه طراحی ،گروه تولید
و گروه ارزیابی
فرآیند شامل :مراحل برنامهریزی ،طراحی ،تولید و ارزیابی
برونداد شامل مرحله برنامهریزی طرح پروژه ،مرحله طراحی قالب اولیه آموزشی،
مرحله تولید مواد یادگیری و مرحله ارزیابی مواد اصالح شده

1. Khan
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در الگوی سه مؤلفهای ( )P3مرحله فرآیند شامل مراحل برنامهریزی ،طراحی،
تولید و ارزیابی به شرح ذیل میباشد.
 -1مرحله برنامهریزی" :برنامهریزی ،مهمترین مرحله طراحی هر نوع برنامه
آموزشی است .در این مرحله ،طراحان دورههای آموزش الكترونیكی با شناخت
مخاطبان و مشخص نمودن عناصر دورههای آموزشی ،قادر به طراحی برنامه آموزشی
و روش ارائه مناسب اطالعات برای آنها خواهند بود (شعبانینیا و مختاری:1337 ،
 .)11طرح باید ابعاد آموزشی و مالی را در برگیرد و مدت زمان تخمینی برای اتمام
هر یك از فعالیتها را نیز مشخص كند.
 -0مرحله طراحی :طراحی آموزش الكترونیكی ،مرحله با اهمیتی قبل از مرحله
اجرا است و بستگی به نوع حیطه محتوای الكترونیكی دارد (اكیور 1و گیومس،
 .)0212در این مرحله طراحان باید از ضرورت استفاده از عناصر چند رسانهای برای
تولید محتوا اطمینان یابند .به منظور طراحی محتوای الكترونیكی ،ابتدا سناریو یا طرح
درس محتوا شامل فرآیند ارائه مطالب آموزشی تهیه میشود .سپس با استفاده از
تخصصهای مختلفی مانند گرافیك ،طراحی و عكاسی ،عناصر تشكیل دهندة محتوا
تدوین و از به هم پیوستن آنها بر اساس سناریوی مربوطه محتوای مورد نظر به
صورت الكترونیكی تولید میشود (پورتال اطالعرسانی .)1331
 -3مرحله تولید :اولین گام در تولید محتوای الكترونیكی ،تنظیم پروژه میباشد .هر
پروژه محتوای الكترونیكی از چندین صفحه تشكیل شده است كه در هر صفحه
متناسب با موضوع آموزشی با استفاده از اشیاء مختلف متن ،فیلم ،عكس به ارائه
محتوای آموزشی میپردازد (شعبانینیا و مختاری .)150 :1337 ،در این مرحله گروه
تولید ،درسهای الكترونیكی را از روی قالبهای اولیه درسی تولیده شده در مرحله
طراحی تهیه مینماید .در مراحل تولید محتوا ،ابتدا باید موضوع درسی بر اساس
برنامة درسی توسط مربی تحلیل و طرح درس الكترونیكی تهیه شود .سپس اجزای
مورد نیاز برای استفاده در طرح درس الكترونیكی با همكاری مربی و متخصص ابزار
طراحی با استفاده از ابزارهای گرافیكی و نرمافزاری بر اساس استاندارد اسكورم تهیه
و پیادهسازی شده و در نهایت بر اساس طرح درس و سناریوی مربی سازماندهی
میشود .محتوای تولید شده شامل ویژگیهایی مانند قابلیت دسترسی ،قابلیت انطباق،
ماندگاری ،قابلیت هماهنگی و قابلیت استفاده مجدد میباشد (مهرابی.)1332 ،

1. Recep Okur
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 مرحله ارزیابی :این مرحله به دلیل ارزیابی برنامههای آموزش الكترونیكی ازدیدگاه یاددهی -یادگیری از اهمیت زیادی دارد (سمدلی .)0211 ،1مراحل متعدد
ارزیابی شامل ارزیابی تكوینی و پایانی به منظور بهبود اثربخشی محتوای الكترونیكی،
در طی فرآیند آموزش الكترونیكی انجام میشوند .ارزیابی یادگیرندگان از برنامههای
درسی بازخوردهای مهمی را فراهم خواهد كرد كه متخصصان به منظور تجدیدنظر
محتوای برنامهدرسی و با هدف بهبود ارزیابی توسط مورد استفاده قرار میگیرد (خان،
.) 35 :0225

روش پژوهش

پژوهش حاضر به دلیل بررسی و توصیف چگونگی وضعیت موجود از حیث روش،
توصیفی -مقطعی است .بنابراین ،هدف پژوهش حاضر مطالعه جامع درباره ارزیابی
كیفیت مراحل تولید محتوای الكترونیكی ،ارزیابی نقشها و مسئولیتهای افراد دخیل
در تولید محتوای الكترونیكی و ارزیابی محتوای الكترونیكی بدون دستكاری متغیرها
از راه مطالعه طبیعی میباشد .جامعه آماری این تحقیق شامل افراد ذیل بود.
جدول ( )1زيرجامعهها ،تعداد ،نمونه و روش نمونهگيري
زيرجامعهها

تعداد

نمونه

دانشجویان آموزش الكترونیكی دانشگاه علوم پزشكی
مشهد در سال تحصیلی .1332-1331
افرد دخیل در تولید محتوای الكترونیكی شامل:
سرپرست و مدیر پروژه ،هماهنگكننده طراحی و تحقیق،
متخصصان موضوعی ،طراح آموزشی ،تلفیقكننده درس،
گرافیست ،ویراستار ،طراح چندرسانهای و متخصصان
ارزیابی.
اسناد و مدارک مرتبط با تولید محتوای الكترونیكی شامل
مجموعه فرآیندها و كاربرگها و طرح درسهای آموزش
مجازی دانشگاه علوم پزشكی مشهد

حدوداً  5222نفر

 052تفر

به لحاظ نقش12
نفر

سرشماری

كلی و براساس
سئواالت مصاحبه
و مؤلفهها

سرشماری

روش
نمونهگيري
طبقهای
نسبتی
روش
سرشماری

روش
سرشماری

بهمنظور جمعآوری دادهها برای دو متغیر اصلی این تحقیق یعنی كیفیت مراحل
تولید محتوای الكترونیكی و میزان سطح عملكرد نقشها و مسئولیتهای افراد دخیل
1. Smedley
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در هر مرحله از تولید محتوای الكترونیكی ،به تناسب مؤلفههای مورد بررسی از
ابزارهای ذیل استفاده شده است:
جدول ( )2ابزارهاي مورد استفاده براي هر يک از متغيرهاي پژوهش
متغيرهاي مورد
اندازهگيري

مؤلفه ها

ابزار مورد استفاده

معيار قضاوت

طیف مبتنی بر قضاوت در سه
مرحله برنامهریزی :ده گویه چك لیست مشاهده محقق
كیفیت مراحل
مرحله طراحی :بیست گویه ساخته و مصاحبه ساختار یافته سطح "مطلوب (،)3/31-5
تولید محتوای
مرحله تولید :شانزده گویه ارزیابی كیفیت مراحل تولید نسبتاً مطلوب ( )3/21-3/3و نا
الكترونیكی
مطلوب ()1-3
مرحله ارزیابی :شانزده گویه محتوای الكترونیكی
مرحله برنامهريزي:
سرپرست و مدیر پروژه
هشت گویه؛ هماهنگ كننده
طراحی و تحقیق سه گویه
مرحله طراحي :متخصصان
میزان عملكرد
طیف مبتنی بر قضاوت:
موضوعی محتوا هفت گویه ،چك لیست ارزیابی كیفیت
نقشها و
نقشها و مسئولیتهای افراد مطلوب ()3/31-5
طراح آموزشی پنج گویه
مسئولیتهای
مرحله توليد :تلفیق كننده دخیل در مراحل تولید محتوای نسبتاً مطلوب ()3/21-3/3
افراد دخیل در
نامطلوب ()1-3
درسی چهار گویه؛ گرافیست الكترونیكی
تولید محتوای
الكترونیكی
سیزده گویه؛ ویراستار پنج
گویه؛ طراح چند رسانهای
چهار گویه"
مرحله ارزيابي :متخصصان
ارزیابی شش گویه
مؤلفه دسترسی :هشت گویه
مقیاس پنج درجهای لیكرت:
مؤلفه سازماندهی :شش گویه
عالی ،خوب ،متوسط ،ضعیف
پرسشنامه محقق ساخته
سنجش بخشی از مؤلفه صفحهآرایی :چهارده
ارزیابی كیفیت مراحل تولید و خیلی ضعیف بر اساس
گویه
متغیرهای
طیف مبتنی بر قضاوت در
محتوای الكترونیكی
مؤلفه منابع :پنج گویه
پژوهش
سه"سطح مطلوب ،نسبتاً
مؤلفه زبان :هفت گویه
مطلوب و نامطلوب
مؤلفه ارزیابی :پنج گویه

در این پژوهش ،از روایی محتوایی به منظور تعیین روایی ابزارهای چك لیست و
پرسشنامه براساس داوری تخصصی و نظرات پنج نفر از متخصصان حوزه برنامه
درسی دارای مدرک دكتری تخصصی برنامهریزی درسی از دانشگاه فردوسی مشهد و

14

فصلنامه مطالعات اندازهگيري و ارزشيابي آموزشي

دو نفر از صاحبنظران آموزش الكترونیكی دارای مدرک دكتری و مسئوالن و
دستاندركاران آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشكی مشهد استفاده شده است .پس
از بررسی نظرات مطرح شده با تیم پژوهش تصمیمات الزم برای اصالح برخی موارد
از نظر تعدد مؤلفههای ابزار و كوتاه نمودن ابزار با تلفیق و حذف عبارتهای
همپوشان و تكراری صورت گرفت.
پایایی ابزارهای چك لیست و پرسشنامه قبل از این توسط شعبانینیا و مختاری
( ،)1337صفوی ( )1333و خان ( )0225احراز شده بود .در عین حال ،بررسی مجدد
پایایی ابزارهای چك لیست با اجرای مقدماتی و مشاهده محقق و مصاحبه با مسئوالن
و دستاندركاران آموزش مجازی و پایایی و همسانی درونی ابزار پرسشنامه با
محاسبه آلفای كرونباخ به دو صورت كلی برای كل مقیاس و جزئی برای خرده
مؤلفههای مقیاس ،صورت گرفته است كه مقدار آلفای به دست آمده برای كل
پرسشنامه ،و خرده مؤلفههای دسترسی ،سازماندهی ،صفحهآرایی ،منابع ،زبان و
ارزیابی به ترتیب برابر  2/33 ،2/33 ،2/31 ،2/71 ،2/33 ،2/35و  2/30بود و بر این
اساس پایایی پرسشنامه تأیید شد .به منظور گردآوری دادهها ،چكلیست مشاهده با
مشاهدة اسناد و مدارک مربوط به تولید محتوای الكترونیكی حاصل شده است .به
منظور با حضور در مركز آموزش مجازی دانشگاه بهداشت علوم پزشكی مشهد ،تولید
محتوای الكترونیكی با استفاده از رسانههای متن و صدا مورد مشاهده قرار گرفت و
اطالعات مورد نظر در باره نحوه صداگذاری درسهای ارائه شده و با هماهنگی
صدای استاد با محتوای درسها حاصل شد .چكلیست مصاحبه نیز به دلیل عدم
جمعآوری اطالعات الزم به صورت مشاهده ،از راه مصاحبه تكمیل شده است .به
اینگونه كه با پرسش گویههای مورد نظر در چكلیست توسط محقق و پاسخگویی
آنها توسط مسئوالن و دستاندركاران دورههای آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشكی
مشهد ،اطالعات موردنظر در باره عملكرد مراحل تولید محتوا و همچنین عملكرد
مسئولیتهای افراد دخیل در این فرآیند حاصل شد .پرسشنامهها نیز توزیع شده در
بین  07نفر از دانشجویان مجازی دانشگاه علوم پزشكی مشهد قرار گرفت .از
مجموع پرسشنامههای در دسترس دانشجویان ،پاسخهای  052نفر مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت .به منظور تجزیه و تحلیل سئواالت پژوهش ،از قضاوت مبتنی بر
طیف در سه سطح مطلوب ( ،)3/31-5نسبتاًمطلوب ( )3/21-3/3و نامطلوب (،)1-3
از مشاهده و مصاحبه استفاده شد .برای تجزیه و تحلیل بخشی از سئواالت پژوهش از
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شاخصهای آماری توصیفی میانگین و انحراف استاندارد و همچنین از شاخص آمار
استنباطی ( )tتك نمونهای استفاده شده است .در پرسشنامه گویهها بر اساس مقیاس
پنج درجهای لیكرت از یك تا پنج به ترتیب معادل :عالی ،خوب ،متوسط ،ضعیف و
خیلی ضعیف تنظیم شده است .با محاسبه نقطه  2/52عدد سه به دست آمد .بنابراین
نمرههای بین یك تا سه در سطح نامطلوب ارزیابی شد .با محاسبة نقطه  2/72عدد
 3/23به دست آمد .بنابراین نمرههای ( )3/21-3/3در سطح نسبتاً مطلوب و نمرههای
سطح ( )3/31 -5در سطح مطلوب ارزیابی شد .پاسخهای آزمون شوندگان در اجرای
پرسشنامه كدگذاری شد .سپس دادههای به دست آمده با نرمافزار ( )SPSSتجزیه و
تحلیل شدند.
يافتهها
در ادامه پاسخهای به دست آمده به سئواالت اصلی تحقیق ،مورد تجزیه و تحلیل قرار
میگیرند:
سئوال اول پژوهش :كیفیت عملكرد مراحل تولید محتوای الكترونیكی مؤلفههای
برنامهریزی ،طراحی ،تولید و ارزیابی در برنامه درسی دانشگاه علوم پزشكی مشهد
چگونه است؟
برای پاسخدهی به این سئوال ابتدا به توصیف مؤلفههای مراحل تولید محتوای
الكترونیكی شامل "مؤلفه برنامهریزی ،مؤلفه طراحی ،مؤلفه تولید و مؤلفه ارزیابی"
پرداخته میشود.
مؤلفه برنامهریزی دارای ده شاخص میباشد كه عبارتند از :تعیین ضرورت پروژه،
تعیین هدف كلی ،تعیین گروه هدف ،تعیین روش تدریس ،تعیین روش ارائه محتوا،
تعیین اعضاء گروه ،تصمیمگیری در مورد شیوه پویانمایی ،تعیین زمان تكمیل پروژه،
آمادهسازی استاد برای تدریس ،تعیین روش آموزشی مناسب با اهداف محتوا كه
براساس نشانگرهای ،تعیین روش تدریس ،تعیین روش ارائه محتوا در سطح مطلوب
و سایر نشانگرها در سطح نسبتاً مطلوب مورد ارزیابی قرار گرفت .ابزار پاسخ به
شاخصهای مؤلفه برنامهریزی مصاحبه و منبع پاسخ مسئوالن آموزش مجازی دانشگاه
علوم پزشكی مشهد بوده است .نظر مسئوالن دورههای آموزش مجازی دانشگاه علوم
پزشكی مشهد در مورد نشانگرهای مؤلفه برنامهریزی تولید محتوای الكترونیكی
"نسبتاً مطلوب" بود.
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مؤلفه طراحی بیست شاخص دارد .ابزار و منبع پاسخ به شاخصهای این مؤلفه
عبارتند از :شاخصهای  1تا  11شامل -1 :تعیین مسیر رسیدن به اهدف كلی درس
 -0تعیین فعالیتها ،منابع اصلی و تكمیلی هر قطعه  -3انطباق اهداف كلی با متن و
اصول آموزشی  -تهیه آزمونها بر اساس اصول طراحی آزمون  -5ارائه منابع درس
براساس الگوی ( -1 )APAتنظیم دستگاه ضبط صدا و دوربین فیلمبرداری -7
تناسب كیفیت نور ،صدا و تصویر  -3انتخاب تصاویر مرتبط با متن  -3تدوین
سناریوی پویانمایی و فیلم آموزشی بر اساس اصول یادگیری  -12ارائه هدفهای
كلی به عنوان بازتابی از محتوای دوره  -11تناسب نوع رسانه با اهداف و روش ارائه
محتوا با مصاحبه با مسئوالن دورههای آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشكی مشهد؛
شاخصهای  10تا  13شامل -10 :تعیین عناوین قطعات  -13تعیین اهداف یادگیری
هر قطعه  -1تعیین مفاهیم كلیدی هر قطعه  -15تعیین عناصر دیداری هر قطعه
مرتبط با متن  -11طراحی عناصر دیداری هر قطعه مرتبط با متن  -17تعیین آزمون
پایانی هر قطعه  -13تعیین آزمون نهایی  -13همخوانی عنوان درس با محتوا و
اهداف ،از راه مشاهده و شاخص  -02روز آمد بودن منابع مورد استفاده در محتوا كه
از راه پرسشنامه و نظر دانشجویان در دانشگاه مذكور مورد ارزیابی قرار گرفت.
با توجه به نتایج به دست آمده ،نظر مسئوالن و دستاندركاران دورههای آموزش
مجازی دانشگاه علوم پزشكی مشهد در مورد نشانگرهای مؤلفه طراحی فرآیند تولید
محتوای الكترونیكی نسبتاً مطلوب میباشد.
مؤلفه تولید شانزده شاخص دارد .ابزار پاسخ و منبع پاسخ به شاخصهای این
مؤلفه به شرح ذیل میباشد :شاخصهای  1تا  13شامل -1 :ساخت پویانماییها
براساس سناریو  -0پیادهسازی اجزاء در قالبهای مناسب  -3ساخت درس بر اساس
سناریوی آموزشی  -ذكر نام درس و نام  scoدر تمام صفحات  -5همخوانی
تصویر ،صوت و متن از نظر زمانی  -1قابلیت بزرگنمایی عناصر دیداری در صفحه
جداگانه  -7انجام بازنگری مرحلهای بر اساس بازخوردها  -3جایگذاری قسمتهای
مختلف پوسته اهداف ،آزمون ها ،معرفی و تصویر استاد و فایل  -3 pdfتهیه قالب
اسكورم ( )SCORMدرس  -12تهیه قالب ( )HTMLدرس  -11ارائه فرم قرارداد
به مسئول واحد تولید محتوا  -10استفاه از عناصر دیداری -شنیداری به میزان مناسب
در محتوا  -13رعایت دستورالعملهای ساخت درس براساس نكات آموزشی برای
یادگیری بیشتر از راه مصاحبه با مسئوالن دورههای آموزش مجازی دانشگاه علوم
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پزشكی مشهد  -1اضافه شدن صدا و چند رسانهایها  -15استفاده از اندازه حروف
مشابه و مناسب از لحاظ نوع و اندازه در هر قسمت از راه مشاهده و شاخص -11
تناسب رنگهای مورد استفاده در تصاویر یا متن با پس زمینه از راه پرسشنامه در
دانشگاه مذكور مورد ارزیابی قرار گرفته است.
با توجه به نتایج حاصل ،نظر مسئوالن و دستاندركاران دورههای آموزش مجازی
دانشگاه علوم پزشكی مشهد در مورد نشانگرهای "مؤلفه تولید" فرایند تولید محتوای
الكترونیكی"نسبتاً مطلوب" میباشد.
مؤلفه ارزیابی دارای شش شاخص است .ابزار پاسخ و منبع پاسخ به شاخصهای
این مؤلفه به شرح ذیل میباشد :شاخصهای یك تا چهار شامل -1 :تطبیق درس
گذرانده شده با سناریو  -0بررسی دكمههای موجود و تطبیق با درس  -3صحت كار
همة پیوندها و عناصر بارگذاری شده  -ذكر چگونگی استفاده از رسانه و انجام
آزمون ،از راه مصاحبه با مسئوالن دورههای آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشكی
مشهد و شاخص  5و  :1وجود پیش آزمون و پس آزمون در انتهای هر بخش درس و
طراحی آزمونها و تمرینها متناسب با هدفهای درس ،از راه مشاهده محقق مورد
ارزیابی قرار گرفت .براساس نتایج حاصل ،نظر مسئوالن دورههای آموزش مجازی
دانشگاه علوم پزشكی مشهد در مورد نشانگرهای "مؤلفه ارزیابی" فرایند تولید
محتوای الكترونیكی"نسبتاً مطلوب" بود .نتایج حاصل از ارزیابی شاخص مؤلفه
طراحی و تولید پرسشنامه در جدول ( )3ارائه شده است:
جدول ( )0شاخص آمار توصيفي و آزمون ( )tتک نمونهاي نشانگرهاي مورد ارزيابي
پرسشنامه در مؤلفه طراحي و توليد
وضعيت
 03درصدي
 03درصدي
نسبتا
تفاوت مقدار تفاوت
نامطلوب
مقدار  tمطلوب
مطلوب
ميانگين
ميانگين
t

نشانگر
روز آمد بودن منابع
مورد استفاده در
محتوا
تناسب رنگ در
تصاویر یا پس زمینه
با متن

3 1/10

***

-11/30

√

-10/11*** -2/33 -1/05 -2/23

√

2/223

2/11

-2/73
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با توجه به مندرجات جدول ( ،)3نظر دانشجویان نسبت به نشانگر مورد نظر در
"مؤلفه طراحي"و مؤلفه تولید "نامطلوب" ميباشد که با استفاده از آزمون ( )tتك
نمونهاي مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
در ادامه نتایج ارزیابي کلي چهار مؤلفه برنامهریزي ،طراحي ،تولید و ارزیابي
سئوال اول پژوهش در نمودار ( )1ارائه گردیده است:

نمودار ( )1ارزيابی کلی چهار مؤلفه برنامهريزی ،طراحی ،تولید و ارزيابی

يافتههای مربوط به سئوال دوم پژوهش:
کیفیت عملکرد نقشها و مسئولیتهاي افراد دخیل در فرآیند تولید محتواي
الکترونیکي در برنامه درسي دانشگاه علوم پزشکي مشهد چگونه است؟
براي پاسخدهي به این سئوال ابتدا به توصیف مؤلفههاي نقشها و مسئولیتهاي
افراد دخیل در مراحل تولید محتواي الکترونیکي پرداخته ميشود.
مؤلفه برنامهریزي هفت شاخص دارد که در جدول ( )4ارائه شده است .ابزار
پاسخ به شاخصهاي مؤلفه برنامهریزي ،مصاحبه و منبع پاسخ ،مسئوالن و
دستاندرکاران آموزش مجازي دانشگاه علوم پزشکي مشهد بودند.
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جدول ( )4مؤلفههاي نقشهاي افراد دخيل در "مرحله برنامهريزي" توليد محتواي
الكترونيكي
مطلوب نسبتاًمطلوب نامطلوب

مرحله برنامهريزي

نشانگرها
سرپرست و مدير پروژه
 -1هدایت برنامههای نوآوری درمحتوا و روش تدریس در آموزش الكترونیكی
√
 -0تدوین طرحها و راهبردهای آموزش الكترونیكی
 -3نظارت بر فرآیند آموزش الكترونیكی
 كار با هماهنگكنندگان تیمهای مختلف آموزش الكترونیكیهماهنگكننده طراحي و تحقيق
 -1ارائه مشاوره و خدمات كارشناسی طی هر یك از مراحل آموزش الكترونیكی
 -0هماهنگی فرآیندهای طراحی و تحقیق آموزش الكترونیكی
 -3اطالعرسانی به گروههای تخصصی در مورد آخرین اطالعات تحقیقات آموزش

√
√
√
√
√
√

با توجه به مندرجات جدول ( ) نظر مسئوالن دورههای آموزش مجازی دانشگاه
علوم پزشكی مشهد در مورد نشانگرهای مؤلفه نقشها و مسئولیتهای "مرحله
برنامهریزی" "نسبتاًمطلوب" میباشد.
مرحلة طراحی دارای سیزده شاخص دارد .ابزار پاسخ و منبع پاسخ به شاخصهای
ارائه شده در جدول ( )5مندرج میباشد .در بخش متخصصان موضوعی یا محتوایی،
شاخصهای یك تا سه از راه مصاحبه با مسئول دورههای آموزش مجازی دانشگاه
علوم پزشكی مشهد ،شاخصهای چهار تا هشت از راه پرسشنامه در دانشگاه مذكور
مورد ارزیابی قرار گرفته است .در بخش طراحی آموزشی نیز شاخصهای یك تا سه
از راه مصاحبه و چهار و پنج از راه مشاهدة محقق صورت گرفته است.
جدول ( )0مؤلفههاي نقشها و مسئوليتهاي افراد دخيل در "مرحله طراحي" توليد
محتواي الكترونيكي
مرحله طراحي

مطلوب

نشانگرها
متخصصان موضوعي يا محتوايي
 -1ارائه محتوای درس به چند زبان
 -0ارجاع دادن به مطالب دیگر به طور صحیح
 -3ایجاد استحكام و پیوستگی مطلوب در كل مطالب

نسبتاًمطلوب

نامطلوب
√

√
√
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مطلوب

مرحله طراحی

نسبتاًمطلوب

نامطلوب

نشانگرها
 -4وجود ارتباط منطقی بین درس با دروس این رشته
 -5سازماندهی محتوای درس به شکل مناسب به منظور تشخیص
ارتباط قسمتها
 -6تبیین اهداف محتوا در ابتدای درس
 -7ارائه محتوای درس به صورت ،دقیق و به روز
 -8بررسی دقت دستور زبان محتوا
طراح آموزشی
 -1ارائه مشاوره در باره راهبردهای آموزشی در زمینه محتوا
 -2کمک به ارزیابی راهبردهای آموزش الکترونیکی
 -3تعیین خط مشیهای رسیدن به اهداف کلی درس
 -4تطبیق دادن اهداف کلی و یادگیری با محتوا
 -5تعیین عناوین قطعات ،اهداف و مفاهیم هر قطعه

√
√
√
√
√

با توجه به مندرجات جدول ( )5نظر مسئوالن و دستاندرکاران دورههای آموزش
مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مورد نشانگرهای مؤلفه نقشها و
مسئولیتهای مرحله طراحی "نسبتاً مطلوب" میباشد.
جدول ( )6شاخصهای آمار توصیفی و آزمون ( )tتک نمونهای نشانگرهای مورد
ارزيابی پرسشنامه در "مؤ لفه طراحی"
نشانگر

سازماندهی محتوا به
شکل مناسب
وجود ارتباط منطقی بین
درس با دیگر دروس این
رشته
تبیین و همخوانی محتوا
با اهداف در ابتدای درس
ارائه محتوای درس به
صورت ،دقیق و به روز
در ابتدای ترم
بررسی دقت دستور زبان
و نگارش محتوا

وضعیت
 05درصدی
 05درصدی
تفاوت مقدار  tتفاوت مقدار  tمطلوب نسبت ًا نامطلوب
مطلوب
میانگین
میانگین
3 1

2/22

***-5/27*** -2/55 3/27

√

3/14 1/11

2/14

-5/35*** -2/66

√

3/43 1

2/43

***-5/74*** -2/36 6/82

√

3/15 1/28

2/15

**-8/81*** -2/62 2/82

√

3/41 1/25

2/41

***-5/74*** -2/38 6/12

√

*1/58
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با توجه به مندرجات جدول ( )1نظر دانشجویان دورههای آموزش الكترونیكی
دانشگاه علوم پزشكی مشهد نسبت به نشانگرهای مورد نظر در "مؤلفه طراحی"
"نسبتاً مطلوب" میباشد.
مرحله تولید بیست و شش شاخص دارد .ابزار پاسخ و منبع پاسخ به شاخصهای
ارائه شده در جدول ( )7به شرح ذیل میباشد .در بخش تلفیقكننده درسی
شاخصهای یك تا چهار با مصاحبه ،در بخش گرافیست شاخصهای یك و دو از
طریق مصاحبه ،شاخصهای سه تا دوازده با پرسشنامه و شاخص سیزده از طریق
مشاهده ،در بخش ویراستار شاخص یك با مصاحبه و شاخصهای دو تا پنج از طریق
پرسشنامه و در بخش طراح چند رسانهای شاخصهای یك تا سه از طریق مصاحبه و
شاخص چهار با پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفته است.
جدول ( )0مؤلفههاي نقشها و مسئوليتهاي افراد دخيل در مرحله "توليد" محتواي
الكترونيكي
مرحله توليد مطلوب نسبتاًمطلوب نامطلوب

تلفيق كننده درسي
 -1بررسی اشكاالت تولیدی در محتوا
 -0هماهنگی فرآیند تولید آموزش الكترونیكی
 -3هماهنگی كار بخشهای گوناگون آموزش الكترونیكی تحت نظر سیستم مدیریت √
یادگیری
 برنامهریزی دروس آموزش الكترونیكی پس از قالبهای ایجاد شده در فرآیند طراحی √گرافيست
 -1استفاده از خالقیت و سبك خاص برای طراحی تصاویر گرافیكی در دروس الكترونیكی √
 -0قابلیت انتخاب فایلهای مدیا بر اساس حجم آنها
 -3تطابق گرافیك و پویانمایی با متن و محتوای درس
 استفاده از رسانههای مختلف برای جلوگیری از خستگی فراگیر -5بیان مسائل پیچیده به كمك عكسها ،نمودارها و پویانمایی
 -1استفاده از صفحات قابل نمایش توسط كامپیوتر
 -7استفاده از پیغامهای راهنمای كوچك و سبك مانند Tool tipe
 -3گزارش میزان پیشرفت فراگیر در ابتدا و انتهای هر بخش از درس به صورت گرافیكی
 -3استفاده از نمادهای معنیدار استاندارد و یكنواخت برای مشخص كردن پنجرهها ،گزینهها
 -12قرار دادن پویانمایی ،نمودار ،جدولهای و شكلهای به طور مناسب در محتوا
 -11استفاده مؤثر از رنگها (روانشناسی رنگها) در انتقال مطالب و متناسب با متن و
پسزمینه
 -10استفاده كافی از آیكونها و كلیدهای راهنما
 -13استفاده از عالمتها و نشانگرها برای نشان دادن وضعیت جاری یا گذرانده شده درس

√
√

√
√

√
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مرحله تولید مطلوب نسبتاًمطلوب نامطلوب

تلفیق کننده درسی
ویراستار
 -1بازبینی مواد آموزش الکترونیکی به منظور بهبود وضوح و پایداری سبک ،گرامر ،تلفظ √
 -2ارائه مطالب به صورت جذاب و مناسب با نوع محتوا و کار بر آن
 -3قابلیت مشاهده فونتهای استفاده شده در محیط آموزش
 -4ارائه مطلوب اندازه نوشتهها و صفحه و تیترها و مطالب مهم
 -5استفاده از تأکیدها و برجستهسازی برای مطالب مهم
طراح چند رسانهای
 -1ایجاد ابزار یادگیری چندرسانهای :وسایل شنیداری ،ویدئو ،پویانمایی چند بعدی،
شبیهسازی
 -2اختصاص قسمتی از سایت به منظور کمک به کاربر در مورد محتوا و رشته مربوطه
 -3تطابق سطح رسانه با مهارتهای یادگیرنده
 -4ارائه قطعات چندرسانهای متناسب با امکانات سختافزاری و نرمافزاری برای یادگیرنده

√
√
√

با توجه به مندرجات جدول ( )7نظر مسئول دورههای آموزش مجازی دانشکده
علوم پزشکی مشهد و محقق در مورد نشانگرهای مؤلفه نقشها و مسئولیتهای
"مرحله تولید" محتوای الکترونیکی "مطلوب" میباشد.
جدول ( )8شاخصهای آمار توصیفی و آزمون ( )tتک نمونهای نشانگرهای مورد
ارزیابی پرسشنامه در "مؤلفه تولید"
نشانگر

وضعیت
 05درصدی
 05درصدی
تفاوت مقدار  tتفاوت مقدار  tمطلوب نسبتاً نامطلوب
مطلوب
میانگین
میانگین

 -1تطابق گرافیک و پویانمایی با
-5/70*** -8/38 5/08*** 8/48 3/48 1/80
متن و محتوا
مختلف
های
رسانه
از
 -2استفاده
-8/57*** -8/81 2/08** 8/10 3/10 1/81
برای جلوگیری از خستگی فراگیر
 -3بیان مسائل پیچیده به کمک
-8/43*** -8/82 2/88** 8/17 3/17 1/84
عکسها ،نمودارها و پویانمایی
 -4استفاده از صفحات قابل
-5/85*** -8/48 5/54*** 8/38 3/38 1/12
نمایش توسط کامپیوترها
راهنمای
 -5استفاده ازپیغامهای
-0/54*** -8/58 2/82** 8/28 3/128 /18
کوچک مانند ()Tool tipe
 -8استفاده از نمادهای معنیدار
استاندارد و یکنواخت برای
-7/38*** -8/58 4/43*** 8/38 3/38 1/88
مشخص کردن منوها ،گزینهها و
امکانات









ارزیابی کیفیت مراحل تولید محتوای الكترونیكی در برنامه درسی ...
نشانگر

 -7استفاده از آیکون و کلیدهای
راهنما
 -0ارائه مطلوب اندازه نوشتهها و
صفحه و تیترها و مطالب مهم
 -8استفاده از تأکیدها و
برجستهسازی برای مطالب مهم
 -18استفاده از رنگها به شکل
مؤثر و به عبارتی استفاده از
روانشناسی رنگها در انتقال
مطالب
 -11ارائه مطالب به صورت
جذاب و مناسب با محتوا و کاربر
 -12قابلیت مشاهده فونتهای
استفاده شده در محیط آموزش

88

وضعیت
 05درصدی
 05درصدی
تفاوت مقدار  tتفاوت مقدار  tمطلوب نسبتاً نامطلوب
مطلوب
میانگین
میانگین
-0/31*** -8/54 3/83*** 8/25 3/25 1/83



-8/43*** -8/45 4/05*** 8/34 3/34 1/12



*-8/21*** -8/83 2/44



8/18 3/18 1/80

-12/18*** -8/08 -1/25 -8/88 2/88 1/15
8/80 3/80 4/27

8/32



-2/83** -8/71



-12/88*** -8/00 -1/15 -8/80 2/82 1/88



با توجه به مندرجات جدول ( )0نظر دانشجویان دورههای آموزش الکترونیکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به شاخصهای  1تا " 8نسبتاً مطلوب" و
شاخصهای  18تا " 12نا مطلوب" میباشد.
مرحله ارزیابی شش شاخص دارد .ابزار پاسخ و منبع پاسخ در جدول ( )8به شرح
ذیل میباشد شاخصهای یک و دو از طریق مصاحبه و شاخصهای سه تا شش با
پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفته است.
جدول ( )9مؤلفههای نقشها و مسئولیتهای افراد دخیل در "مرحله ارزیابی" تولید
محتوای الكترونیكی
مرحله ارزیابی
متخصصان ارزیابی
 -1ارزیابی طراحی و روش شناسی
 -2هدایت و مدیریت ارزیابی محیطهای آموزش الکترونیکی
 -3ارائه معیاری مشخص برای امتحان به کاربران
 -4هماهنگی حجم محتوای موجود با زمان مطالعه و آزمون
 -5تطابق محتواهای ارائه شده با سئواالت آزمون
 -8واضحسازی سئواالت و دریافت پاسخهای احتمالی

مطلوب

نسبتاًمطلوب

نا مطلوب
√
√

فصلنامه مطالعات اندازهگیری و ارزشیابی آموزشی
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با توجه به مندرجات جدول ( )9نظر مسئول دورههاي آموزش مجازي دانشكده
علوم پزشكي مشهد در مورد نشانگرهاي مؤلفه نقشها و مسئولیتهاي "مرحله
ارزیابي" تولید محتواي الكترونیكي" نامطلوب" ميباشد.
جدول ( )01شاخصهای آمار توصیفی و آزمون ( )tتک نمونهای نشانگرهای مورد
ارزيابی پرسشنامه در مؤلفه ارزيابی
نشانگر

وضعیت
 01درصدی
 01درصدی
تفاوت مقدار تفاوت مقدار  tمطلوب نسبتاً نامطلوب
مطلوب
میانگین  tمیانگین

 -1تطابق دادن محتوا ي ارائه شده با
سئواالت آزمون
دریافت
و
ت
سئواال
سازي
 -0واضح
-9/59 0/91* 9/11 3/11 1/13
پاسخ احتمالي
 -3ارائه معیاري مشخص براي امتحان -9/81 -9/11 -9/10 0/98 1/19
9/09 3/09 1/99

 -1هماهنگي حجم محتواي موجود
با زمان مطالعه

*3

-8/93*** -9/99



***-9/93



***-11/53



-19/01*** -9/59 1/93 9/19 3/19 1/91



با توجه به مندرجات جدول  19نظر دانشجویان دورههاي آموزش الكترونیكي
دانشگاه علوم پزشكي مشهد نسبت به شاخصهاي 1و " 0نسبتاًمطلوب" و
شاخصهاي  3و  " 1نامطلوب" ميباشد.
در ادامه نتایج ارزیابي کلي چهار مؤلفه برنامهریزي ،طراحي ،تولید و ارزیابي
سئوال دوم پژوهش در نمودار ( )0ارائه گردیده است:

نمودار ( )2ارزيابی کلی چهار مؤلفه برنامهريزی ،طراحی ،تولید و ارزيابی
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در پژوهش حاضر به منظور پاسخگویی به بخشی از سئواالت پژوهش و ارزیابی
سطح مطلوبیت كیفیت تولید محتوای الكترونیكی در دانشگاه علوم پزشكی مشهد از
ابزار پرسشنامه محققساخته ارزیابی كیفیت فرآیند تولید محتوای الكترونیكی شامل
شش مؤلفه دسترسی ،سازماندهی ،صفحهآرایی ،منابع ،زبان و ارزیابی استفاده شده
است .تجزیه و تحلیل یافتهها با استفاده از آزمون ( )tتك نمونهای و تعیین سطح
مطلوبیت متغیرهای پژوهش با استفاده از نقطه برش  52و  72درصدی به عنوان مالک
صورت گرفته است.
جدول ( )11شاخصهاي آمار توصيفي و آزمون ( )tتک نمونهاي نشانگرهاي مورد
ارزيابي در "مؤلفههاي شش گانه"

مؤلفه
دسترسي

 03درصدي
تفاوت
مقدار t
ميانگين

3/13 /270

2/13

**

3/31
3/01
3/12
3/23
3/21
3/11

2/31
2/01
2/12
2/23
2/21

***

/23
/33
2/33
/273
2/35
2/72

سازماندهی
صفحهآرایی
منابع
زبان
ارزیابی
محتوای
2/11
الكترونیكی
* معناداری در سطح 2/25
** معناداری در سطح 2/21
*** معناداری در سطح 2/221

0/3

وضعيت
 03درصدي
نسبتاً
تفاوت
نامطلوب
مقدار  tمطلوب
مطلوب
ميانگين
-2/11

*** -1 /33
***

5/31
***/25
*0/23
1/35
1/13

-2/ 3
-2/53
-2/13
-2/72
-2/73

 -3/13
*** -11
*** -13/10

***-1 /21
***-13/15

***3/75

-2/13

*** -1 /01




با توجه به مندرجات جدول  11نظر دانشجویان دورهای آموزش الكترونیكی
دانشگاه علوم پزشكی نسبت به مؤلفههای دسترسی ،سازماندهی ،صفحهآرایی و منابع،
مطلوب و نسبت به مؤلفههای زبان و ارزیابی نسبتاً مطلوب میباشد.

نتيجهگيري

بهطور كلی تلفیق یافتههای حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها در خصوص میزان
عملكرد مراحل تولید محتوای الكترونیكی و نقشها و مسئولیتهای دخیل در این
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امر ،در دانشگاه علوم پزشكی مشهد با استفاده از مصاحبه و مشاهده و نظرخواهی
دانشجویان نشان داد كه عملكرد مراحل تولید محتوای الكترونیكی و نقشها و
مسئولیتها در دانشگاه علوم پزشكی مشهد در سطح نسبتاً مطلوبی قرار دارد.
نتایج حاصل از این تحقیق در سئوال اول با یافتههای :علوی و شریعتی ( )1333و
صفوی ( )1333از نظر معرفی و ارائه عملكرد مراحل تولید محتوای الكترونیكی ،مبانی
نظری ،استانداردهای تولید محتوای الكترونیكی و ارائه مدلهای نرمافزاری در زمینه
تولید محتوا ،همخوان و از نظر عدم ارزیابی كیفیت مؤلفههای تولید محتوای
الكترونیكی مطرح در سئوال تحقیق ،ناهمخوان میباشد.
عالوه بر آن پژوهش حاضر با پژوهش ذوالفقاری و همكاران ( ،)1337در مورد
بررسی نقطه نظرات یادگیرندگان از مسائل فنی و ساختاری و طرح درس و محتوا
ناهمخوان است زیرا میانگین یافتهها در پژوهش مذكور در سطح باالیی قرار دارد.
همچنین با دو پژوهش علوی ( )1333نیز ناهمخوان میباشد .زیرا این پژوهشها به
تغییر در مراحل تولید محتوای الكترونیكی شامل پردازش موازی سه مرحله تحلیل،
طراحی و تولید ،توسط نرمافزار ساخت خودكار فرآیند به دلیل كاهش زمان و هزینه
تولید محتوای الكترونیكی اذعان دارند .در حالی كه در پژوهش حاضر تولید محتوای
الكترونیكی طی مراحل جداگانه و متوالی صورت میگیرد .از طرفی با پژوهش
خاتونی و همكاران ( )1332درخصوص تولید محتوای الكترونیكی و ارزیابی صحیح
آن همخوان بود و به كارگیری آن در برنامه آموزش الكترونیكی دانشگاه پرستاری
توصیه میگردد .یافتههای پژوهش در باره سطوح عملكرد نقشها و مسئولیتهای
افراد دخیل در مراحل تولید محتوای الكترونیكی با استفاده از مشاهده و مصاحبه نیز
نشان داد كه عملكرد نقشها و مسئولیتهای افراد دخیل در تولید محتوای الكترونیكی
در سطح مطلوبی قرار دارد.
نتایج حاصل از این تحقیق در سئوال دوم با یافتههای امیرحسینی ( ،)1332مهرابی
( )1331به دلیل ارائه تركیب تخصصی گروه كاری و عملكرد مؤلفههای نقشها و
مسئولیتهای افراد دخیل در مراحل تولید محتوای الكترونیكی همخوان و از نظر عدم
ارزیابی كیفیت عملكرد مؤلفههای نقشها و مسئولیتهای افراد دخیل در تولید
محتوای الكترونیكی ،ناهمخوان میباشد .عالوه بر آن ،وضعیت دانشگاه علوم پزشكی
مشهد با پژوهشهای گیومس ( )0212و خان ( ،)0225از نظر همپوشانی نقشها
همخوان میباشد.
یافتههای حاصل از بخشی از سئواالت پژوهش كه با ابزار پرسشنامه و نظرخواهی
از دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی مشهد به دست آمد ،مبین این است كه میانگین
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رضایت دانشجویان از كیفیت محتوای الكترونیكی قابل دسترس در سطح نسبت ًا
مطلوب قرار دارد .بنابراین وضعیت دانشگاه علوم پزشكی مشهد از نظر رضایت از
محتوای الكترونیكی با نتایج پژوهشهای لی )0221( 1و هیوسن 0و همكاران ()0223
ناهمخوان میباشد.
در این پژوهشها دانشجویان در بارة استفاده از محتوای الكترونیكی در دورههای
آموزشی الكترونیكی ،آموزش الكترونیكی تركیبی و تعامل با محتوا و ایجاد
مهارتهای با كیفیت باال در سطح مطلوب رضایت داشتهاند و میانگین رضایت
دانشجویان در سطح باالتری قرار داشته است .از سوی دیگر وضعیت دانشگاه علوم
پزشكی مشهد از نظر رضایت یادگیرندگان از آموزش الكترونیكی و نگرش نسبت به
آن با پژوهشهای علوی و شریعتی ( )1333و ذوالفقاری و همكاران ( )1337نیز
ناهمخوان است .در این پژوهشها ،میانگین رضایت دانشجویان در سطح باالتری قرار
داشته است.
3
این امر در مورد پژوهشهای خاتونی و همكاران ( )1332و تییوما ( )0212كه
در آنها محتوای الكترونیكی با محتوای آموزش سنتی مقایسه شده است نیز صادق
است كه نشاندهندة عملكرد مطلوب هر یك از مراحل تولید محتوای الكترونیكی
شامل برنامهریزی ،طراحی ،تولید و ارزیابی در مطالعات مزبور میباشد .به عالوه،
پژوهش +حاضر با پژوهش علوی و شریعتی ( ،)1333از نظر رضایت از محتوای
الكترونیكی تا حدودی همخوان بوده است .در پژوهش مذكور كمترین میانگین،
مربوط به رضایت دانشجویان از محتواهای الكترونیكی دورههای آموزشی دانشگاه
علوم پزشكی تهران میباشد.

بحث

با توجه به یافتههای حاصل از سئوال اول پژوهش مبنی بر وضعیت نسبتاً مطلوب در
مراحل برنامهریزی ،طراحی ،تولید و ارزیابی محتوای الكترونیكی و همچنین
بررسیهای به عمل آمده در بخش واحد آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشكی
مشهد ،برخی از نقاط ضعف قابل طرح كه عبارتند از:
عدم پیروی از اصل چند رسانهای (متن ،صدا ،تصویر ،فیلم و پویانمایی) به طور
همزمان ،استفاده منحصر از رسانههای متن و صدا ،جذابیت كمتر برخی درسهای
1. Li
2. Hussin
3. Tuma
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الكترونیكی نسبت به درسهای حضوری ،محدودیت زمان آزمون در دروس
الكترونیكی ،برنامهریزی نامناسب در ارائه از برخی درسهای الكترونیكی ،عدم
دسترسی آسان دانشجویان به برخی از محتواهای درسهای الكترونیكی ،كیفیت
نامطلوب نحوه گویش استاد در برخی درسهای ،اطالعرسانی نامطلوب برای ارائه
برخی درسهای الكترونیكی ضروری به نظر میرسد .همچنین نقاط قوتی از قبیل
روزآمد بودن برخی مطالب در ارائه محتوای الكترونیكی و قابلیت تنظیم زمان ارائه
درسهای الكترونیكی با برنامه دانشجویان ،قابل ذكر میباشد.
در ادامه در جهت بهبود مراحل برنامهریزی ،طراحی ،تولید و ارزیابی پیشنهادهایی
ارائه میشود:
 -1مرحله برنامهریزی :تأمل و بازنگری كیفیت مرحله برنامهریزی تولید محتوا،
اعطای منابع و امكانات الزم برای برنامهریزی صحیح برای دستیابی به اهداف آموزش
الكترونیكی و بررسی چالشها و مشكالت عملی فراروی اجرای آموزش الكترونیكی.
 -0مرحله طراحی :برگزاری دورهها و كارگاههای آموزشی برای بررسی
راهكارهای طراحی محتوای الكترونیكی
 -3مرحله تولید :به كارگیری استانداردها و زیرساختهای آموزش الكترونیكی در
تولید محتوای الكترونیكی توسط متخصصان ،اعطای منابع و امكانات الزم به گروه
تولید محتوای الكترونیكی در باره استفاده از رسانههای پنجگانه در تولید محتوا به
منظور ایجاد جذابیت ،انگیزش و جلب مخاطبان؛ استفاده از نرمافزارهای چندگانه
تولید و ارائه محتواهای آموزش پزشكی ،رعایت دستورالعملهای تولید درسهای
الكترونیكی براساس نكات آموزشی
مرحله ارزیابی :ایجاد كمیته تخصصی پژوهش و ارزیابی در زمینه عملكرد مراحل
تولید محتوای الكترونیكی ،طراحی آزمونها و تمرینها متناسب با اهداف درسهای
الكترونیكی ،ارزیابی مستمر كیفیت محتوای الكترونیكی در برنامه درسی آموزش
پزشكی از دیدگاه كاربران ،آموزشدهندگان ،تولیدكنندگان و آموزشگیرندگان
با توجه به یافتههای حاصل از سئوال دوم پژوهش مبنی بر وضعیت نسبتاً مطلوب
در سطح عملكرد نقشها و مسئولیتهای افراد دخیل در فرآیند تولید محتوای
الكترونیكی و همچنین بررسی به عمل آمده در بخش واحد آموزش مجازی دانشگاه
علوم پزشكی مشهد ،برخی از نقاط ضعف مطرح در این باره ذكر میشود:
همپوشانی و همزمانی نقشها و وظایف افراد مسئول در بخش آموزش مجازی و
محدودیت نیروی متخصص در تولید محتوای الكترونیكی و مرحله ارزیابی ،ضروری
به نظر میرسد .همچنین نقاط قوتی از قبیل هماهنگی كار بخشها و گروههای
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گوناگون آموزش الكترونیكی تحت نظر سیستم مدیریت یادگیری ،قابل ذكر میباشد.
در ادامه به برخی پیشنهادات ناظر به بهبود نقشها در مراحل برنامهریزی ،طراحی،
تولید و ارزیابی اشاره میشود:
 -1مرحلة برنامهریزی :تأمل و بازنگری كیفیت و نقش سرپرست و مدیر پروژه،
هدایت راهبردی برنامههای ابتكاری در تولید محتوا و روشهای تدریس در آموزش
الكترونیكی
 -0مرحلة طراحی :افزایش خدمات مشاورهای و تخصصی در مراحل آموزش
الكترونیكی ،بهویژه در زمینه راهبردها و فنون آموزشی تولید محتوا
 -3مرحلة تولید :ارائه محتوای درس به چند زبان ،ایجاد ابزار یادگیری
چندرسانهای مانند :وسایل شنیداری ،ویدئو ،پویانماییهای دو بعدی ،سه بعدی و
چندبعدی و شبیهسازی؛ تطابق بیشتر سطح رسانه با مهارتهای دانشجویان و متناسب
با امكانات سختافزاری و نرمافزاری آنان
 مرحلة ارزیابی :تأمل و بازنگری كیفیت و نقش متخصصان ارزیابی ،ایجادكمیته تخصصی پژوهش و ارزیابی در زمینة عملكرد نقشها و مسئولیتهای افراد
مسئول در فرآیند تولید محتوای الكترونیكی؛ مدیریت راهبردی ارزیابی محیطهای
آموزش الكترونیكی؛
بدیهی است با توجه به اهمیت مراحل برنامهریزی ،طراحی ،تولید و ارزیابی و
همچنین نقشها و مسئولیتهای افراد دخیل در فرآیند تولید محتوای الكترونیكی به
دلیل پیامدهای آن در توسعه آموزش الكترونیكی واحد آموزش الكترونیكی دانشگاه
علوم پزشكی مشهد و با توجه به رضایت نسبتاً مطلوب دانشجویان از ارائه محتوای
الكترونیكی درسهای مجازی ،امید است با انجام بررسیهای تطبیقی در باره آموزش
الكترونیكی و استفاده از تجربههای دانشگاههای سرآمد برخوردار از این نوع آموزش
در داخل و خارج از كشور ،به همراه عزم جدی مسئوالن و سیاستگذاران آموزش
پزشكی ،بتوان گامهای ارزشمندی در راستای بهبود كیفیت تولید محتوای آموزش
الكترونیكی در دانشگاه علوم پزشكی مشهد برداشت.
در انتها پژوهشگران از همة دانشجویان و مسئوالن و دستاندركاران واحد آموزش
مجازی دانشگاه علوم پزشكی كه در انجام این پژوهش آنان را یاری كردند ،تشكر و
سپاسگزاری مینمایند.
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آموزش دانشگاه مركدز مطالعدات و توسدعه آمدوزش پزشدكی .نسدخه  0و 1قابدل
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 contentcreationguide. Pdfبازیابی در تاریخ .1331/3/
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قابددددل دسددددترس در www. http: //isiiearning. ir/productes
 services/content. aspxبازیابی در تاریخ .1331/1/1
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تهران .مجله ایرانی آموزش در علوم پزشكی333- 23 :) ( 12 .
 رضایی راد ،مجتبی ( .)1332مطالعه عوامل مؤثر در مدیریت منابع در فرآینددهدایآموزش .فصلنامه اندیشههای تازه در علوم تربیتی.13-30 :)0( 1 .
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-

-

-

صفوی ،علی اكبر ( .)1333آموزش الكترونیكی از ایده تا عمل .تهران ،پژوهشگران
نشر دانشگاهی.
علوی ،شهره ( .)1333یادگیری الكترونیكی سریع در حوزه آموزش پزشكی .مجله
راهبردهای آموزش.07- 33 :)1( 0 ،
علوی ،شهره؛ شریعتی ،محمد ( .)1333رضایت كاركندان دانشدگاه علدوم پزشدكی
تهران از دورههای آموزش ضمن خددمت الكترونیكدی .مجلده ایراندی آمدوزش در
علوم پزشكی.022- 012 :)3( 12
مهرابی ،مهرنوش ( .)1332قطدب علمدی آمدوزش الكترونیكدی پیشدرفته درعلدوم
پزشكی .دانشگاه علوم پزشكی شدیراز ،قابدل دسدترس درwww. http: //ceel. :
 :sums. ac. irبازیابی در تاریخ.1331/5/3 :
میرزا بیگی ،محمد علی؛ خرازی ،كمال؛ موسدوی ،امدین ( .)1333طراحدی الگدوی

تدوین محتوای الكترونیكی بر اساس رویكرد شناختی برای دروس نظری با تأكیدد
برحوزه علوم انسانی در آموزش عالی .فصلنامه مطالعدات برنامده درسدی:)33( 3 .
10-71
 -نیلی احمدآبادی ،محمد رضا؛ مالكی ،مائده؛ والیتی ،الهه ( .)1333ارزیابی صفحات

خانگی وب سایت دانشگاههای علوم پزشكی ایران و ارائه راهكارهای مناسدب در
جهت بهبود آن .افق توسعه آموزش پزشكی ،دو فصلنامه مركزمطالعدات و توسدعه
آموزش علوم پزشكی-دانشگاه علوم پزشكی مشهد.1 3 :)5( 3 .
 وگریف ،روبرت؛ داوز ،لین ( .)1333تفكر و یادگیری با فداوا :كداربرد كدامپیوتردر-افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آمدوزان دوره ابتددایی .ترجمده علدی میرزابیگدی،
قدرت ا؛ كوالیی ،چاپ اول ،تهران ،آییژ.

فصلنامه مطالعات اندازهگيري و ارزشيابي آموزشي

11

 Abdous, M. (2009). E-learning quality assurance: a processoriented lifecycle model. Quality Assurance in Education. 17 (3):
281-295.
 Cakiroglu, U. cebi, A, bezir, C & Akkan, Y. (2009). Views of the
instructors through dynamic education content design in web
environment. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 1 (1):
1012-1016.
 Chang, T. Y. & chen, Y. T. (2009). Cooperative learning in elearning: apeer assessment of student-centered using consistent
fuzzy preference. Expert Systems with Applications. 36 (4): 83428349.
 Gumus, S. (2010). Rapid content production and delivery in elearning environments: use of Adobe Presenter, MS PowerPoint,
Adobe Connect. Procedia-Social and Behavioral Sciences. (9):
805-809.
 Huang, L. K. (2010). Planning and implementation framework for
a hybrid e-learning model the context of a part-time LIS
postgraduate programme. Journal of Librarianship and
Information Science. 42 (1): 45-69.
 Hussin, H., Bunyarit, F., & Hussein, R. (2009). Instructional
design and e-learning: Examining learners' perspective in
Malaysian institutions of higher learning. Campus-Wide
Information Systems. 26 (1): 4-19.
 Junuz, E., (2009). Preparation of the learning content for semantic
e-learning environment, Procedia - Social and Behavioral
Sciences. 1 (1): 824-828.
 Karahoca, D., Dulda, I., Karahoca, A., Yucel, A., Gulluoglu, B.,
& Arifoglu, E. (2010). Interactive e-content development for
vocational and technical education. Procedia-Social and
Behavioral Sciences. 2 (2): 5842-5849.
 Khan, B. (2005). Managing E-Learning Strategies: Design,
Delivery, Implementation and Evaluation. Idea Group Inc (IGI).
 Li, B. (2009). The use of e-learning in pre-service teacher
education. Campus-Wide Information Systems. 26 (2): 132-136.
 Nachmias, R., & Segev, L. (2003). Students' use of content in
Web-supported academic courses. The Internet and higher
education. 6 (2): 145-157.

11

... ارزيابي كيفيت مراحل توليد محتواي الكترونيكي در برنامه درسي

 Nam, C. W. & Zellner, R. D. (2011). The relative effects of
positive interdependence and group processing on student
achievement and attitude in on line cooperative learning.
Computers and Education. 56 (3): 680-688.
 Recep Okur, M. & Gümüs S. (2010). Storyboarding issues in
Online Course Production Process. Procedia-Social and
Behavioral Sciences. 2 (2): 4712-4716.
 Shulamit, K. & Yossi, E. (2011). Development of E-Learning
environments combining learning skills and science and
technology content for junior high school. Procedia-Social and
Behavioral Sciences. (11): 175-179.
 Smedley, A. (2011). technologies being embraced in the teaching
and learning environments? Review: Issues with e-learning in
nursing and health education in the UK: are new. Journal of
Research in Nursing. 16 (1): 91–92.
 Tuma, A. (2010). An evaluation of student’s perceptions and
engagement with e-learning components in a campus based
university. Active Learning in Higher Education. 12 (1): 57-68.

