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چکیده :پژوهش حاضر با هدف ارزشیابی محتوای الکترونیکی درس فارسی عمومی با اصول طراحی چند رسانهای ماایر انااام فرفتاه
است .جامعه آماری پژوهش شامل محتوای الکترونیکی درس فارسی عمومی آموزش الکترونیکی دانشگاه خواجاه نیایرالدیط طوسای
میباشد .ابزار جمعآوری دادهها شامل چک لیستی محقق ساخته دارای مقیاس پنج درجهای لیکرت با روایی محتاوایی و پایاایی 0/69
بوده است .نتایج حاکی از آن است که میزان مطابقت محتوای مذکور با اصول مااورت زمانی و افزونگی در وضعیت مطلاو ،،باا اصاول
چندرسانهای ،مااورت مکانی ،پیوستگی و کانالهای حسی در وضعیت نسبتاً مطلو ،و با اصل تفاوتهای فردی در وضعیت نامطلو ،بوده
است.
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 -1مقدمه
با پيدایش و گسترش فناوري رایانه و اینترنت ،وسيله جدید
و قدرتمندي در اختيار دانشگاهها قرار گرفت که با آن هم
میتوانند به مقاصد مؤسسه خود نایل شوند و هم
محيطهاي یاددهی -یادگيري پویا و جدیدي ایجاد کنند.
امروزه اغلب دانشگاهها توجه خود را به آموزش از راه دور
مبتنی بر وب معطوف کردهاند .بسياري از مؤسسات آموزش
عالی برنامههاي آموزش مجازي برگزار کردهاند و هم اکنون
بسياري از موسسات دیگر و دانشگاهها با شتاب در حال
تدارک دیدن و آماده نمودن برنامههاي مجازي میباشند.
به دليل نوظهور بودن طراحی آموزشهاي مجازي و
همچنين دستاوردهاي دانشی و تجربی بسيار اندک در این
زمينه ،طراحی و توليد محتواي آموزشی مجازي به یکی از
چالشهاي اساسی تبدیل شده است .با عنایت به این که
اغلب محتواهاي آموزشی مجازي به صورت چند رسانهاي
آموزشی توليد میشوند و از آنجا که توليد چند رسانهايها
تاریخ دریافت مقاله  ، 60/11/11تاریخ تیویب نهایی 61/02/04
3مدرس،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه جامع علمی -کاربردي تهران،
(نویسنده مسئول) ،پست الکترونيکی:
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2استادیار ،دانشکده روانشناسی و علوم تربيتی  ،دانشگاه عالمه طباطبایی
1استادیار ،دانشکده روانشناسی و علوم تربيتی ،دانشگاه عالمه طباطبایی
4مربی ،دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی ،دانشگاه شهيد بهشتی

براساس استاندارد و اصول معينی میباشد ،توجه به ميزان
رعایت این اصول و استانداردها در محتواي آموزشی مجازي
اهميت و ضرورت ویژهاي پيدا میکند [.]3
یکی از پر کاربردترین و جامعترین اصول طراحی چند
رسانهايها ،اصول هفتگانه مایر میباشد که این اصول
عبارتند از:
اصل چندرسانهای :1دانشآموزان زمانی خوب یاد میگيرند
که از کلمات و تصاویر در کنار یکدیگر استفاده شود ،نه این
که تنها از کلمات استفاده شود .زمانی که کلمات و تصاویر
در کنار هم ارائه میشوند ،دانشآموزان فرصت ساختن
مدلهاي ذهنی تصویري و کالمی و نيز ایجاد ارتباط ميان
آنها را به دست میآورند .زمانی که تنها کلمات ارائه می-
شوند ،دانشآموزان فرصت ایجاد یک مدل ذهنی کالمی را
دارند؛ اما این احتمال کمتر است که بتوانند یک مدل
ذهنی تصویري را ایجاد کنند و ارتباطاتی را ميان مدلهاي
ذهنی تصویري و کالمی به وجود آورند.
منطق نظری اصل چند رسانهای :تئوري شناختی یادگيري
چندرسانهاي بر این ایده استوار است که انسانها داراي دو
کانال براي پردازش مواد هستند ،که از لحاظ کيفی
متفاوتند؛ یکی براي بازنماییهاي مبتنی بر تصاویر و دیگري
براي بازنماییهاي کالمی .اساس زیربنایی این نظریه این
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است که بازنماییهاي ذهنی تصویري و بازنماییهاي ذهنی
کالمی به خاطر طبيعتشان از لحاظ کيفی با هم متفاوتند

دانشآموزان قادرند که بازنمایی معنادارتري را به وجود
بياورند که احتماالً شامل همه گامهاي ضروري در بيان

و بازنماییهاي دیداري و کالمی به لحاظ اطالع رسانی
نمیتوانند معادل باشند .به بيان دیگر کلمات و تصاویر دو
سيستم متفاوت از لحاظ کيفی هستند که براي ارائه دانش
به کار میروند .از یک طرف زبان یکی از مهمترین ابزارهاي
شناختی است که تاکنون به وسيله انسان اختراع شده
است .با استفاده از کلمات میتوانيم مواد را به شيوه
تفسيري یا خالصه شده شرح دهيم؛ به گونهاي که نياز به
مقداري تالش ذهنی براي ترجمه یا برگردان داشته باشد .از
سوي دیگر ،تصاویر احتماالً سبک اصلی بازنمایی دانش در
نزد انسانهاست .با استفاده از تصاویر ما میتوانيم مواد را به
فرمی که بيشتر درک شده و به تجارب حسی دیداريمان
نزدیکتر باشد ،مجسم کنيم .تصاویر ،امکان بازنمایی
اطالعات را به صورت غير خطی و کلگرا به ما میدهند؛
اگر چه همان کلمات می توانند به شکل کلمات توضيح داده
شوند و به صورت تصویر مجسم گردند .نتيجه و حاصل
بازنمایی دیداري و کالمی از لحاظ اطالعرسانی یکسان
نيستند .هر چند بازنمایی دیداري و کالمی ممکن است
همدیگر را تکميل کنند؛ اما نمیتوانند جایگزین یکدیگر
باشند .از اینرو کار معلم فقط ارائه مواد نيست؛ بلکه کمک
به هدایت فرآیند شناختی مواد ارائه شده در فراگير است.
به ویژه این که انتظار میرود که فراگيران بازنماییهاي
دیداري و کالمی ایجاد کرده و بين آنها ارتباط برقرار کنند.
پيامهاي چندرسانهاي که خوب طراحی شده باشند؛ می-
توانند این فرآیند را در یادگيرنده پرورش دهند .ارائه
مطالب به شکل چندرسانهاي به فراگيران اجازه میدهد که
به طور همزمان بازنماییهاي دیداري و کالمی را در حافظه
فعال به هم ربط دهند .بدین ترتيب شانس این که فراگيران
بتوانند ارتباط ذهنی بين آنها برقرار سازند ،افزایش مییابد.
طبق نظریه یادگيري چندرسانهاي ،عمل ایجاد ارتباط بين
مدلهاي ذهنی دیداري و کالمی ،یک گام مهم در درک
مفهومی است؛ بنابراین دانشآموزانی که پيامهاي مناسب
چندرسانهاي دریافت میکنند ،باید در آزمونهاي انتقال
یادگيري ،که براي اندازهگيري درک آنها به کار میرود،
بهتر از دانشآموزانی که پيامها را فقط به شکل کلمات
دریافت میکنند ،عمل کنند .با ارتباط کلمات با تصاویر،

علت و معلولی است .این بازنمایی میتواند به دانشآموزان
در یادآوري هر یک از گامهاي ضروري در زنجيره علّی،
یعنی آن چيزي که در آزمون یادداري اندازه گرفته میشود،
کمک کند.
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منطق عملی اصل چند رسانهای :در شش آزمون از نه آزمون
اجرا شده ،یادگيرندگانی که متن و تصاویر یا بيان شفاهی و
انيميشن را دریافت کردند ،در آزمونهاي یادداري بهتر از
یادگيرندگانی که فقط متن یا فقط بيان شفاهی را دریافت
کردند ،عمل نمودند .در تمامی آزمونهاي اجراشده،
یادگيرندگانی که متن و تصاویر یا بيان شفاهی و انيميشن
را دریافت کردند ،در آزمونهاي انتقال یادگيري ،بهتر از
یادگيرندگانی که فقط متن یا فقط بيان شفاهی را دریافت
داشتند ،عمل نمودند.
اصل مجاورت مکانی :2دانشآموزان زمانی خوب یاد می-
گيرند که در صفحه نمایشگر ،تصاویر و کلماتی که مربوط
به هم هستند ،نزدیک به هم ،یا در کنار هم ،به نمایش در
آیند ،تا این که دور از هم ،به نمایش در آیند.
منطق نظری اصل مجاورت مکانی :هنگام ارائه مطلب
چندرسانهاي بر روي صفحه کامپيوتر یا صفحه کتاب
درسی ،مقدار فضاي موجود ،محدود است .یک صفحه
کامپيوتر یا صفحه کتاب ،فقط گنجایش مقداري محدودي
مطالب شفاهی ،نوشتاري و یا دیداري را داراست ،بنابراین
فضاي صفحه نمایش یا کاغذ به عنوان یک منبع محدود در
نظر گرفته میشود که انتظار زیادي از آن میرود .تصميم
درباره طراحی چندرسانهها از جمله طراحیهاي اقتصادي
است که به چگونگی تعيين فضا بر روي صفحه کاغذ یا
صفحه کامپيوتر از بين موارد چندگانه توجه دارد .نظریه
شناختی یادگيري چندرسانهاي بر این عقيده استوار است
که یادگيري فرآیند فعالی است که فراگير میکوشد تا از
مطالب موجود مفهوم بسازد .این تالش مفهومسازي
هنگامی که کلمات و تصاویر مرتبط به طور ذهنی در
حافظۀ فعال فراگير یکپارچه شوند ،تقویت میشود .در
وضعيت یکپارچه ،کلمات و تصاویر به طریقی جدا میشوند
که فراگير را به ایجاد ارتباط ذهنی بين آنها تشویق
میکنند .فراگير نباید دنبال صفحهاي بگردد تا شکلی را که
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مرتبط با جمله چاپ شده است ،بيابد ،بنابراین آنها می-
توانند منابع شناختی خود را به روند یادگيري فعال که

احتمال افزایش مییابد که یادگيرنده بتواند بازنماییهاي
ذهنی هر دو را در حافظه فعال خود در یک زمان نگهداري

شامل ایجاد ارتباط بين کلمات و تصاویر است ،اختصاص
دهند .طبق نظریه شناختی یادگيري چندرسانهاي،
یادگيري معنیدار چند رسانهاي ،بستگی به ایجاد ارتباط
بين بازنمایی ذهنی از تصاویر و کلمات مرتبط دارد .بنابراین
ارائه یکپارچه ،درکی را که در اجراي آزمونهاي انتقال و به
همان اندازه در آزمونهاي یادداري انعکاس مییابد ،پرورش
میدهد .وقتی بر روي صفحه نمایشگر ،کلمات و تصاویر
مربوط به هم ،نزدیک یکدیگر یا در کنار هم قرار دارند؛
یادگيرندگان مجبور نيستند منابع شناختی خود را براي
جستجوي دیداري صفحه یا صفحه نمایشگر ،صرف کنند و
احتمال زیادي هست که یادگيرندگان قادر به نگهداري هر
دوي آنها در حافظه فعال خود در آن واحد باشند .وقتی
کلمات و تصاویر مربوط به هم ،دور از یکدیگر بر روي
صفحه نمایشگر قرار دارند ،یادگيرندگان مجبورند منابع
شناختی خود را براي جستجوي دیداري صفحه نمایشگر و
براي پيدا کردن کلمات و تصاویر مربوط به هم ،صرف کنند.
بنابراین احتمال کمی وجود دارد که یادگيرندگان قادر
باشند ،در آن واحد ،هر دوي آنها را در حافظه فعال خود،
حفظ و نگهداري کنند.

کند و بنابراین احتمال بيشتري وجود دارد که یادگيرنده
قادر باشد ،ارتباطات یا پيوندهاي ذهنی ميان بازنماییهاي
دیداري و کالمی برقرار کند .زمانی که بين بخش انيميشنی
و بيان شفاهی مربوط به آن از لحاظ زمانی فاصله وجود
دارد ،احتمال کمی وجود دارد که یادگيرنده قادر باشد
بازنمایی هاي ذهنی هر دو را در حافظه فعال خود در یک
زمان نگهداري کند و بنابراین احتمال کمتري هست که او
قادر باشد پيوندها یا ارتباطات ذهنی بين بازنماییهاي
دیداري و کالمی برقرار سازد .حتی اگر فاصله زمانی ميان
شنيدن یک جمله و دیدن بخش انيميشنی مربوط به آن
کوتاه باشد در این صورت نيز باز این امکان هست که
یادگيرنده بتواند پيوندها یا ارتباطاتی را بين تصاویر و
کلمات بر قرار سازد .از طرف دیگر ،اگر یادگيرنده یک متن
طوالنی را گوش کند و انيميشن کاملی را در زمانهاي
جداگانه تماشا کند ،در این صورت احتمال کمی وجود دارد
که یادگيرنده بتواند پيوندهایی را بين تصاویر و کلمات
برقرار سازد .دانشآموزانی که مطالب را به صورت همزمان
دریافت میکنند ،نسبت به دانشآموزانی که مطالب را به
صورت متوالی دریافت میکنند ،توضيحات را بهتر می-
فهمند .باید این اختالف در اجراي آزمون انتقال یادگيري به
صورت همزمان ،که منجر به یادگيري بهتري نسبت به ارائه
متوالی مطالب میشود ،منعکس شود .پيشبينی در مورد
آزمون یادداري وضوح کمتري دارد؛ براي اینکه نتيجه دو
رقابت در عمل معلوم میشود )3 :دانشآموزان در شرایط
همزمان احتمال بيشتري جهت ایجاد مفهوم از مطالب ارائه
شده دارند و بنابراین پيشبينی میشود که نسبت به
دانشآموزانی که مطالب به صورت متوالی به آنها ارائه شده
در آزمون یادداري بهتر عمل میکنند )2 .دانشآموزان در
شرایط متوالی ،احتمال بيشتري براي توجه و تمرکز بر
جملهبندي ارائه کالمی مطالب دارند؛ بنابراین در آزمونهاي
یادداري کالمی بهتر عمل میکنند.

منطق عملی اصل مجاورت مکانی :در آزمونهاي اجرا شده،
یادگيرندگان در آزمونهاي یادداري ،زمانی که بر روي
صفحه متن و تصویر مربوط به هم (یا متن و بخشهاي
انيميشنی مربوط به هم) ،نزدیک هم قرار گرفته بودند ،بهتر
از وقتی که دور از هم قرار داشتند ،عمل کردند .در پنج
آزمون از پنج آزمون اجراشده ،یادگيرندگان در آزمونهاي
انتقال یادگيري ،زمانی که بر روي صفحه متن و تصویر
مربوط به هم (متن و بخشهاي انيميشنی مربوط به هم)،
نزدیک هم قرار گرفته بودند ،بهتر از وقتی که آنها دور از
هم قرار داشتند عمل کردند.
اصل مجاورت زمانی :3زمانی که کلمات و تصاویر مربوط به
هم ،به جاي این که به صورت پياپی و پشت سر هم ارائه
شوند ،به صورت همزمان ارائه میگردند ،دانشآموزان بهتر
یاد میگيرند.
منطق نظری اصل مجاورت زمانی :زمانی که بخش انيميشن
و بيان شفاهی مربوط به آن در یک زمان ارائه میشود ،این

منطق عملی اصل مجاورت زمانی :در سه آزمون از پنج
آزمون اجراشده ،یادگيرندگان زمانی که بخش انيميشنی و
بيان شفاهی مربوط به آن ،به جاي آن که پياپی و پشت سر
هم ارائه شوند ،به صورت همزمان ارائه شدند ،در آزمونهاي
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یادداري بهتر عمل کردند .در تمامی آزمونهاي اجراشده،
یادگيرندگان ،زمانی که بخش انيميشنی و بيان شفاهی

ارائه چندرسانهاي نيفزایيد )2 .اصوات و موسيقی که الزم
نيستند را به طراحی چندرسانهاي نيفزایيد )1 .در قالب

مربوط به آن ،به جاي آن که پياپی و پشت سر هم ارائه
شوند ،به صورت همزمان ارائه شدند ،در آزمونهاي انتقال
یادگيري بهتر عمل کردند .عالوهبر این ،زمانی که ارائه
پياپی و پشت سر هم براساس بخشهاي خيلی کوتاه بود
(همچون جملهاي که یک فعاليتی را تشریح میکند و
بالفاصله ،دیدن چند ثانيه انيميشن از آن فعاليت) مجاورت
زمانی ،تأثيري قوي بر یادداري یا انتقال یادگيري نداشت.

مطالب کوتاه و نکتهاي ارائه را محدود کنيد .چرا که ارائه
مختصر و موجز به فراگيران این امکان را میدهد تا یک
بازنمایی ذهنی پيوسته ایجاد کنند.

اصل پیوستگی یا انسجام :4دانشآموزان زمانی خوب یاد
می گيرند که از گنجانده شدن مواد درسی نامربوط و
نامرتبط جلوگيري شود.
منطق نظری اصل پیوستگی یا انسجام :مواد درسی نامربوط یا
بی ربط ،منابع شناختی را در حافظه فعال به چالش می-
کشند و میتوانند توجه و آگاهی را از مواد درسی مهم
منحرف کنند .آنها می توانند فرآیند سازماندهی مواد درسی
را مختل سازند و همچنين میتوانند باعث شوند که
یادگيرنده ،مواد درسی را به شکل نامناسبی سازماندهی
کند .اصل انسجام یا پيوستگی میتواند در سه تعبير بخش-
بندي شود )3 :زمانی که ارائه چندرسانهاي گيرا و جالب
توجه است؛ اما تصاویر و کلمات نامرتبط اضافه شدهاند ،به
یادگيري دانشآموز لطمه وارد میشود )2 .زمانی که ارائه
چندرسانهاي گيرا و جالب توجه است ،اما اصوات و موسيقی
نامرتبط اضافه شده است ،به یادگيري دانشآموز لطمه وارد
میشود )1 .زمانی که کلمات و تصاویر غير ضروري از ارائه
چندرسانهاي حذف شوند ،یادگيري دانشآموز بهبود پيدا
میکند .طبق نظریه تحریکپذیري ،افزودن مواد جالب ،اما
نامربوط به فراگيران انرژي میدهد ،به گونهاي که آنها توجه
بيشتري کرده و بيشتر یاد میگيرند .در این مورد هيجان
(محرک) بر شناخت تأثير میگذارد و سطح باالتري از لذت
به وسيله جزئيات اغوا کننده ،القا میشود؛ که این امر باعث
توجه بيشتر فراگير و رمزگردانی بيشتر او از مواد درسی
میشود .به طور خالصه ،نظریه شناختی یادگيري
چندرسانهاي یک اثر پيوسته را پيشبينی میکند که
افزودن مواد جالب نامرتبط در آن به یادگيري دانشآموزان
لطمه میزند .مفاهيم طراحی چندرسانهاي براساس اصل
پيوستگی بيان میدارند که  )3تصاویر و کلمات فرعی را به
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منطق عملی اصل پیوستگی یا انسجام :در تمامی آزمونهاي
اجرا شده ،یادگيرندگانی که برنامههاي چندرسانهاي را به
صورت مختصر یا موجز دریافت کردند ،در آزمونهاي
یادداري ،بهتر از یادگيرندگانی که پيامهاي چندرسانهاي
مشتمل بر مواد درسی نامربوط را دریافت کرده بودند عمل
کردند .در تمامی آزمونهاي اجراشده ،یادگيرندگانی که
برنامههاي چندرسانهاي را به صورت مختصر یا موجز
دریافت کردند ،در آزمونهاي انتقال یادگيري ،بهتر از
یادگيرندگانی که پيامهاي چندرسانهاي مشتمل بر مواد
درسی نامربوط را دریافت کرده بودند ،عمل کردند.
اصل کانلهای حسی :5دانشآموزان از انيميشن و بيان
شفاهی بهتر از انيميشن و متن روي صفحه نمایشگر یاد
میگيرند .به عبارت دیگر ،دانشآموزان زمانی خوب یاد
میگيرند که کلمات موجود در پيامهاي چندرسانهاي به
جاي متن چاپی ،به صورت گفتاري ارائه شود.
منطق نظری اصل کانلهای حسی :زمانی که تصاویر و کلمات
هر دو ،بصورت دیداري همانند انيميشن و متن چاپی ارائه
میشود ،ظرفيت کانال تصویري یا دیداري پر میشود ،در
حالی که کانال کالمی یا شنيداري بدون استفاده میماند.
زمانی که کلمات به صورت شنيداري ارائه میشوند ،آنها
میتوانند در کانال کالمی یا شنيداري پردازش شوند ،بدین
ترتيب کانال تصویري یا دیداري ،فقط براي پردازش تصاویر
اختصاص پيدا میکند .نظریه بنيادي و زیر بنایی اثر
کانالهاي حسی شامل موارد زیر میباشند:
 )3نظریه پردازش دو کانالی که بيان میدارد براي پردازش
مواد ارائه شده دیداري و شنيداري ،کانالهاي مجزایی
وجود دارد )2 .نظریه ظرفيت محدود کانالهاي حسی که
بيان میدارد ،هر کانال در مقدار پردازش داراي محدودیت
است و  )1نظریه یادگيري فعال که معتقد است یادگيري
معنادار زمانی رخ میدهد که یادگيرنده عمل انتخاب،
سازماندهی و یکپارچهسازي دانش کسب شده را در هر
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کانال انجام دهد و این فرآیندها نياز به ظرفيت شناختی
دارند.

عمل کردند .در دو آزمون از دو آزمون اجراشده،
یادگيرندگانی که انيميشن و بيان شفاهی را دریافت کردند،

منطق عملی اصل کانلهای حسی :در چهار آزمون از چهار
آزمون اجراشده ،یادگيرندگانی که انيميشن و همراه آن
بيان شفاهی را دریافت کردند ،در آزمونهاي یادداري بهتر
از یادگيرندگانی که انيميشن و متن روي صفحه نمایشگر را
دریافت کرده بودند ،عمل کردند .در تمامی آزمونهاي
اجراشده ،یادگيرندگانی که انيميشن و همراه آن بيان
شفاهی را دریافت کردند ،در آزمونهاي انتقال یادگيري
بهتر از یادگيرندگانی که انيميشن و متن روي صفحه
نمایشگر را دریافت کرده بودند ،عمل کردند.

در آزمونهاي انتقال یادگيري ،بهتر از یادگيرندگانی که هر
سه مورد انيميشن ،بيان شفاهی و متن را دریافت کرده
بودند ،عمل کردند.

اصل افزونگی یا مازاد :6دانشآموزان از طریق انيميشن و
بيان شفاهی بهتر از انيميشن ،بيان شفاهی و متن چاپی یاد
میگيرند.
منطق نظری اصل افزونگی یا مازاد :وقتی تصاویر و کلمات
هر دو به صورت دیداري ارائه میشوند (همانند انيميشن و
متن چاپ شده) ،در این صورت امکان دارد ظرفيت کانال
دیداري پر شود .منطق اضافه کردن متن بر روي صفحه
نمایش در انيميشنهاي مبتنی بر بيان شفاهی کوتاه ،بر
آنچه که می توان آن را فرضيه ترجيحات یادگيري ناميد،
استوار است .در بيشتر سطوح مقدماتی ،فرضيه ترجيحات
یادگيري بر نظریه ارائه اطالعات در یادگيري چندرسانهاي
متکی است که یادگيري را به مثابه انتقال اطالعات از سوي
معلم به یادگيرنده در نظر میگيرد .براساس این مفهوم،
یادگيري زمانی رخ میدهد که اطالعات به وسيله آموزش
دهنده ارائه میشود و به وسيله دانشآموز دریافت میگردد.
آنچه پيش میآید این است که دریافت زمانی بهتر انجام
خواهد شد که بيش از چند مسير ارائه ،به کار گرفته شود.
به ویژه در مواردي که برخی از مسيرها مسدود هستند .این
نگرش با نظریه یادگيري چندرسانهاي در تضاد است که
معتقد است ،یادگيرندگان به صورت فعال بازنماییهاي
ذهنی را در درون سيستمهاي پردازش اطالعات خودشان
ایجاد میکنند.
منطق عملی اصل افزونگی یا مازاد :در آزمونهاي اجراشده،
یادگيرندگانی که انيميشن و بيا ن شفاهی را دریافت کردند،
در آزمون هاي یادداري بهتر از یادگيرندگانی که هر سه
مورد انيميشن ،بيان شفاهی و متن را دریافت کرده بودند،

اصل تفاوتهای فردی :7تأثيرات طراحی آموزش چند
رسانهاي بر یادگيرندگان داراي دانش کمتر نسبت به
یادگيرندگان داراي دانش بيشتر و همچنين بر یادگيرندگان
داراي درک فضایی باال ،نسبت به یادگيرندگان داراي درک
فضایی پایين ،مؤثرتر است.
منطق نظری اصل تفاوتهای فردی :یادگيرندگان داراي
دانش بيشتر ،قادرند تا از دانش قبلی خودشان براي جبران
فقدان راهنمایی در ارائه چندرسانهاي بهره ببرند (نظير
شکل دادن مناسب ذهنی به تصاویر از طریق کلمات).
یادگيرندگان داراي دانش کمتر به ميزان کمتري احتمال
دارد که قادر باشند به هنگامی که ارائه چندرسانهاي فاقد
راهنمایی است ،خود را در یک فرآیند پردازش شناختی
درگير سازند .یادگيرندگان داراي درک فضایی باال براي
یکپارچه کردن بازنماییهاي دیداري و شنيداري از ارائههاي
چندرسانهاي تأثيرگذار ،ظرفيت شناختی را در اختيار دارند.
در مقابل ،یادگيرندگان داراي درک فضایی پایين ،بایستی
ظرفيت شناختی بسيار زیادي را براي نگهداري تصاویر ارائه
شده در حافظه خود اختصاص دهند ،در حالی که این
احتمال اندک است که آنها براي یکپارچهسازي بازنمایی-
هاي دیداري و شنيداري ،ظرفيت کافی را در اختيار داشته
باشند.
منطق عملی اصل تفاوتهای فردی :در آزمونهاي اجرا شده،
یادگيرندگان داراي دانش کمتر در مقایسه با یادگيرندگان
داراي دانش بيشتر ،در آزمونهاي یادداري به واسطه اجراي
اصول طراحی چندرسانهاي امتياز بيشتري را کسب کردند.
یادگيرندگان داراي دانش کمتر در مقایسه با یادگيرندگان
داراي دانش بيشتر ،در آزمونهاي انتقال یادگيري به واسطه
اجراي اصول طراحی چندرسانهاي امتياز بيشتري را کسب
کردند .یادگيرندگان داراي درک فضایی باال در مقایسه با
یادگيرندگان داراي درک فضایی پایين ،در آزمونهاي
انتقال یادگيري به واسطه اجراي اصول طراحی چندرسانه-
اي امتياز بيشتري را کسب کردند [.]2
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عوو زاده در تحقيقووی بووه بررسووی تعيووين ميووزان انطبووا
محتواي چندرسانههاي آموزشی درس زبوان انگليسوی پایوه
دوم راهنمایی با اهداف برنامه درسی رسمی و اصول هفوت-
گانه مایر پرداخته و به این نتيجه رسيده که چندرسانههواي
توليد شده توسط دفتر تکنولوژي آموزشی نسوبتاً بوا اصوول
مذکور انطبا دارند [ .]2کاردان به موضووع تهيوه محتوواي
الکترونيکی دروس مجازي پرداخته و نتيجوه مویگيورد کوه
توجه به عناصر مهم پرورشی و آموزش اسواتيد بوراي آشونا
شدن با آموزشهاي مجازي و تشکيل یوک تويم متخصو
براي طراحی و توليود محتوواي الکترونيکوی دروس مجوازي
میتواند یک محتواي الکترونيکی مؤثر در یوادگيري فوراهم
سازد [ .]1شاهجعفري معتقد است کوه تودوین معيارهوایی
بووراي ارزشوويابی موویتوانوود چندرسووانههوواي آموزشووی را در
راستاي رشد و تکامل اصول یاددهی-یادگيري بهبود بخشود
[ .]4در دانشگاه ميشويگان پژوهشوی در موورد سوبکهواي
یادگيري و استفاده از چندرسانههوا انجوام شوده و بوه ایون
نتيجه رسيدهاند که یادگيرنودگان فعوال از نموایش فويلم و
تعامل در محيط یادگيري استقبال میکننود؛ حوال آن کوه
دانشجویان شهودي از مطالب انتزاعی و روشهاي استداللی
بيشتر بهره میبرند .یادگيرندگان تصویري از نمایش فويلم و
برنامههاي حاوي جستجوگرهاي تصویري استقبال میکننود
و یادگيرندگان کلنگر ،تورجيح مویدهنود بوه موضووعات و
مطالب درسی از زاویه وسيعتري نگاه کنند [ .]5در تحقيقی
دیگر نشان داده شده که هر گاه در محيطهاي چند رسانه-
اي تعامل وجود داشوته باشود ،توأثير مثبوت و مطلووبی بور
ميزان مشارکت و نگورش یادگيرنوده و در نهایوت بور بوازده
یادگيري او دارد [.]6
رویکردها و مدلهای ارزشیابی وبسایتهای آموزشی:

با بررسی پيشينه پژوهشی میتوان این گونه نتيجهگيري
نمود که در مواجهه با مسأله ارزشيابی وبسایتهاي
آموزشی می توان از دو منظر رویکردي و اندیشمندي و
عناصري به تبيين مسأله پرداخت .رویکردهاي ارزشيابی
وبسایتهاي آموزشی را در شش دسته مورد پژوهی،
مقایسهاي ،ارزیابی ابزارهاي پژوهشی ،بازگشت سرمایه،
بهبود تطبيقی ،ارزشيابی محصول و ارزشيابی عملکرد
طبقهبندي نمودهاند [2و ]2و از نقطه نظر اندیشمندي و
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عناصري مدلهاي مختلفی ارائه شده است که در ذیل به
مهمترین و پرکاربردترین آنها اشاره میشود.
 -2روش تحقیق
هوودف کلووی تحقيووق ،بررسووی ميووزان مطابقووت محتووواي
الکترونيکووی درس فارسووی عمووومی آموووزش الکترونيکووی
دانشگاه خواجه نصيرالدین طوسی با اصول هفوتگانوه موایر
است .براي این منظور از روش پوژوهش ارزشويابی اسوتفاده
شده است .جامعه آماري این پژوهش محتوواي الکترونيکوی
درس فارسووی عمووومی اسووت کووه در آموووزش الکترونيکووی
دانشووگاه خواجووه نصوويرالدین طوسووی م وورد اسووتفاده قوورار
میگيرد و شامل دو بخش میباشد .محتوواي چندرسوانهاي
که براساس نرمافزار« »Adobe Flashطراحی و تنظيم شوده
است که داراي  5بخوش اصولی (نظوم  222موورد ،نثور 25
مورد ،تاریخ ادبيات  25مورد ،واژگان جدید فارسی  25مورد
وآزمون  45مورد) است و دوازده جلسه فایل صوتی آموزشی
که از طریق شبکه جهوانی اینترنوت ارائوه شوده اسوت و در
اختيار محققين قرار گرفته است .حجم نمونه در جامعه اول
به صورت نمونوهگيوري تصوادفی براسواس جودول مورگوان
انتخاب شده است (نظم  312موورد ،نثور  62موورد ،تواریخ
ادبيات  62مورد ،واژگان جدید فارسوی  62موورد و آزموون
 42مورد) .حجم نمونوه دوم ،شوامل کليوه دوازده جلسوهاي
است که از طریق شبکه جهانی اینترنت ارائه شده اسوت .در
این پژوهش یک چک ليستی بوه عنووان ابوزار انودازهگيوري
توسط پژوهشگران تهيه و تنظيم گردیوده اسوت کوه بوراي
کمّی سازي دادهها از مقياس پنج درجهاي ليکرت بهره برده
شووده اسووت و روایووی محتوووایی آن توسووط پوونج نفوور از
متخصصين موضوع ،مورد بررسی و تأیيد قرار گرفتوه اسوت.
ضریب پایایی به دست آمده در چوک ليسوت اصوول هفوت
گانه برابر با  %16محاسبه گردیود .بوراي محاسوبه ميوانگين
مالک ها مجموع نمرات داده شده بوه هور موالک بور تعوداد
مالکها تقسيم شدند .پس از محاسبه ميانگين نمرات (کوه
از 3تا  5میباشد) سه دامنه (که از تقسيم  4دامنه بين 3توا
 5به وجود آمدهاند) به شرح نوامطلوب ( 2توا  )3666نسوبتاً
مطلوب ( 3666توا  ) 1612و مطلووب ( 1612توا  ) 5در نظور
گرفته شدهاند.
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ارزشيابی محتواي آموزش الکترونيکی ...

مدلهای ارزشیابی و،سایتهای آموزشی
اندیشمند
آوکی و پوگروزفسکی []1
مؤسسه سياستگذاري آموزش عالی []32
خان []33
رودریک سيمز []2
دانشگاه کاليفرنيا []2
گاوینداسامی []32

عناصر
خدمات اداري ،خدمات دانشجویی ،خدمات منابع ،خدمات اساتيد
پشتيبانی سازمانی ،توسعه دوره ،فرایند ،یاددهی -یادگيري ،ساختار دوره ،پشتيبانی دانشجو ،پشتيبانی
اساتيد ،سنجش و ارزشيابی
سازمان ،پداگوژیک ،تکنولوژي ،طراحی رابط کاربري ،ارزشيابی ،پشتيبانی منابع ،مدیریت ،اخالقيات
مقاصد و اهداف دوره ،محتواي دوره ،چگونگی طراحی محيط دوره ،ميزان تعامل ،سنجش و ارزشيابی از
یادگيري فراگيران ،ميزان حمایت از دانشجویان ،پيامدها
تعهد سازمانی ،زیرساخت تکنولوژیکی ،خدمات دانشجویی ،طراحی و توسعه ،آموزش و خدمات به اساتيد،
ارائه برنامه ،سالمت مالی ،الزامات قانونی و حقوقی ،ارزشيابی برنامه
پشتيبانی سازمانی ،ایجاد و توسعه دوره ،یاددهی و یادگيري ،ساختار دوره ،پشتيبانی دانشجو ،پشتيبانی
استاد ،سنجش و ارزشيابی

فرزن []31

عوامل سازمانی ،عوامل فناوري ،عوامل مربوط به مدرس ،عوامل مربوط به دانشجو ،عوامل طراحی آموزشی،
عوامل پداگوژیکی

انجمن آموزش برخط آمریکاي شمالی []34

محتوا ،طراحی آموزشی ،سنجش و اندازهگيري دانشجو ،تکنولوژي ،مدیریت و ارزشيابی دوره ،مهارتهاي
قرن 23

سئوک و میین []35

اثربخشی تدریس ،اثربخشی یادگيري ،تعامل ،طراحی آموزشی ،منابع اطالعاتی ،ارزشيابی ،پشتيبانی فناوري

شائو و دیگران []36

پشتيبانی سازمانی ،توسعه دوره و طراحی آموزشی ،یاددهی و یادگيري ،منایع و ساختار دوره ،پشتيبانی
دانشجو و استاد ،سنجش و ارزشيابی ،استفاده از تکنولوژي ،محصوالت و خدمات یادگيري برخط

صفوي []32

استراتژي سازمانی ،برنامه توسعه و بودجه ،زیرساختهاي فنی و سازمانی ،معيارهاي تضمين کيفيت،
آموزش پرسنل و توليد محتواي آموزشی ،اطالع رسانی و پذیرش و مدیریت ،سيستمهاي ارزیابی و
سنجش پيشرفت ،آموزش و مشاوره و نظارت بر معيارها ،سيستمهاي حمایت از دانشجو و استاد ،کمک و
حمایتهاي فنی از سيستم و کاربران ،هدایت و راهنماییهاي شروع دوره براي استاد و دانشجو

مرکز آموزش مجازي دانشگاه ایلينویز []32

طراحی آموزشی ،ارتباط و تعامل و همکاري ،سنجش و ارزشيابی دانشجو ،منابع و خدمات پشتيبانی فراگير،
طراحی وب ،ارزشيابی دوره

گرایسان []31

اعتبار پدیدآورنده یا سازمان ،اطالعات مربوط به پدیدآور یا سازمان ،بهروزرسانی ،محتوا ،هدف ،مخاطب،
پيوند ،ساختار گرافيکی و گرامر و خوانایی ،دسترسی به اطالعات

برنرز_لی []31

اعتبار پدیدآورنده یا سازمان ،اطالعات مربوط به پدیدآور یا سازمان ،بهروزرسانی ،محتوا ،پيوند

بک []31

اعتبار پدیدآورنده یا سازمان ،بهروزرسانی ،محتوا ،هدف
اعتبار پدیدآورنده یا سازمان ،بهروزرسانی ،محتوا ،هدف ،مخاطب ،پيوند ،ساختار گرافيکی و گرامر و
خوانایی ،دسترسی به اطالعات ،سرعت (برقراري ارتباط و بازیابی) ،تعاملی بودن

مک موردو []31
گریز []31

اعتبار پدیدآورنده یا سازمان ،بهروزرسانی ،محتوا ،ساختار گرافيکی و گرامر و خوانایی ،دسترسی به
اطالعات ،سرعت (برقراري ارتباط و بازیابی) ،مالکيت معنوي

اندرسون []31

اعتبار پدیدآورنده یا سازمان ،بهروزرسانی ،محتوا ،ساختار گرافيکی و گرامر و خوانایی ،دسترسی به
اطالعات ،سرعت (برقراري ارتباط و بازیابی) ،مالکيت معنوي

کوک []31

اعتبار پدیدآورنده یا سازمان ،بهروزرسانی ،هدف ،دسترسی به اطالعات

کتابخانه کلورادو []31

اعتبار پدیدآورنده یا سازمان ،بهروزرسانی ،محتوا ،هدف ،مخاطب ،پيوند ،ساختار گرافيکی و گرامر و خوانایی

انارينژاد ،ساکتی ،صفوي []2

سازمان ،مدیریت ،فناوري ،جنبه هاي آموزشی ،طراحی محيط ارائه ،خدمات پشتيبانی منابع ،ارزشيابی،
مالحظات اخالقی و حقوقی

آتشک []21-22

بهروزرسانی ،محتوا ،هدف ،مخاطب ،پيوند ،ساختار گرافيکی و گرامر و خوانایی ،دسترسی به اطالعات،
سرعت (برقراري ارتباط و بازیابی) ،تعاملی بودن
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جدول  2مطابقت محتوای الکترونیکی درس فارسی
عمومی با اصل مااورت مکانی

 -3نتایج و بحث
سؤال اول :آیا محتوای الکترونیکی درس فارسی عمومی

مالک ارزشيابی

ميانگين

اصل چندرسانهای مایر مطابقت دارد؟

نظمها

2/21

نتایج حاکی از آن است که در مالک اصل چندرسانهاي،
ميانگين در بخشهاي نظم ،نثر ،واژگان جدید در وضعيت
مطلوب و در بخشهاي تاریخ ادبيات و آزمون در وضعيت
نسبتاً مطلوب قرار دارد و در مجموع ميزان مطابقت
محتواي الکترونيکی درس فارسی عمومی آموزش
الکترونيکی دانشگاه خواجه نصيرالدین طوسی براساس
اصل چندرسانهاي در وضعيت نسبتاً مطلوب قرار دارد.

نثرها

1

تاریخ ادبيات

2/66

واژگان جدید فارسی

1/66

آزمونها

1

آموزش الکترونیکی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با

جدول  1مطابقت محتوای الکترونیکی درس فارسی
عمومی با اصل چندرسانه ای
مالک ارزشيابی

ميانگين

نظمها

2/66

نثرها

1/11

تاریخ ادبيات

1

واژگان جدید فارسی

1/11

آزمونها

2/52

ميانگين کل

1/36

ميانگين کل

1/21

سؤال سوم :آیا محتوای الکترونیکی درس فارسی عمومی
آموزش الکترونیکی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با
اصل مجاورت زمانی مایر مطابقت دارد؟

نتایج حاکی از آن است که در مالک اصل مجاورت زمانی،
ميانگين در بخشهاي تاریخ ادبيات ،واژگان جدید فارسی
و آزمون د ر وضعيت مطلوب و در بخشهاي نظم و نثر در
وضعيت نسبتاً مطلوب قرار دارد .در مجموع ميزان مطابقت
محتواي الکترونيکی درس فارسی عمومی آموزش
الکترونيکی دانشگاه خواجه نصيرالدین طوسی براساس
اصل مجاورت زمانی در وضعيت مطلوب قرار دارد.
جدول  3مطابقت محتوای الکترونیکی درس فارسی
عمومی با اصل مااورت زمانی

سؤال دوم :آیا محتوای الکترونیکی درس فارسی عمومی
آموزش الکترونیکی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با
اصل مجاورت مکانی مایر مطابقت دارد؟

نتایج حاکی از آن است که در مالک اصل مجاورت مکانی،
ميانگين در بخش واژگان جدید فارسی در وضعيت مطلوب
و در بخشهاي آزمون ،تاریخ ادبيات و نثر در وضعيت
نسبتاً مطلوب قرار دارد و در مجموع ميزان مطابقت
محتواي الکترونيکی درس فارسی عمومی آموزش
الکترونيکی دانشگاه خواجه نصيرالدین طوسی براساس
اصل مجاورت مکانی در وضعيت نسبتاً مطلوب قرار دارد.

مالک ارزشيابی

ميانگين

نظمها

2/21

نثرها

1

تاریخ ادبيات

1/11

واژگان جدید فارسی

4

آزمونها

4/36

ميانگين کل

1/46

سؤال چهارم :آیا محتوای الکترونیکی درس فارسی عمومی
آموزش الکترونیکی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با
اصل پیوستگی یا انسجام مایر مطابقت دارد؟

نتایج حاکی از آن است که در مالک اصل پيوستگی یا
انسجام ،ميانگين در بخش آزمون در وضعيت مطلوب و در
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آزمونها

بخشهاي نظم ،نثر ،تاریخ ادبيات و واژگان جدید فارسی
در وضعيت نسبتاً مطلوب قرار دارد .در مجموع ميزان
مطابقت محتواي الکترونيکی درس فارسی عمومی آموزش
الکترونيکی دانشگاه خواجه نصيرالدین طوسی براساس
اصل پيوستگی یا انسجام ،در وضعيت نسبتاً مطلوب قرار
دارد.
جدول  4مطابقت محتوای الکترونیکی درس فارسی
عمومی با اصل پیوستگی یا انساام
مالک ارزشيابی

ميانگين

نظمها

1

نثرها

1/36

تاریخ ادبيات

2

واژگان جدید فارسی

2/66

آزمونها

1/11

ميانگين کل

2/21

سؤال ششم :آیا محتوای الکترونیکی درس فارسی عمومی
آموزش الکترونیکی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با
اصل افزونگی مایر مطابقت دارد؟

نتایج حاکی از آن است که در مالک اصل افزونگی،
ميانگين در بخش نثر در وضعيت نسبتاً مطلوب ،در بخش
واژگان جدید فارسی در وضعيت نامطلوب و در بخشهاي
نظم ،تاریخ ادبيات و آزمون در وضعيت مطلوب قرار دارد.
در مجموع ميزان مطابقت محتواي الکترونيکی درس
فارسی عمومی آموزش الکترونيکی دانشگاه خواجه
نصيرالدین طوسی براساس اصل افزونگی در وضعيت نسبت ًا
مطلوب است.
جدول  9مطابقت محتوای الکترونیکی درس فارسی
عمومی با اصل افزونگی
مالک ارزشيابی

ميانگين

نظمها

1/52

نثرها

1

تاریخ ادبيات

2

واژگان جدید فارسی

4

آزمونها

1/21

سؤال پنجم :آیا محتوای الکترونیکی درس فارسی عمومی
آموزش الکترونیکی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با
اصل کانالهای حسی مایر مطابقت دارد؟

نتایج حاکی از آن است که در مالک اصل کانالهاي
حسی ،ميانگين در بخش نظم در وضعيت نسبتاً مطلوب و
در بخشهاي آزمون ،نثر ،تاریخ ادبيات ،واژگان جدید
فارسی در وضعيت مطلوب قرار دارد .در مجموع ميزان
مطابقت محتواي الکترونيکی درس فارسی عمومی آموزش
الکترونيکی دانشگاه خواجه نصيرالدین طوسی براساس
اصل کانالهاي حسی در وضعيت مطلوب قرار دارد.
جدول  5مطابقت محتوای الکترونیکی درس فارسی
عمومی با اصل کانالهای حسی
مالک ارزشيابی

ميانگين

نظمها

1/36

نثرها

1/11

تاریخ ادبيات

1/66

واژگان جدید فارسی

4

1/11

ميانگين کل

1/5.

ميانگين کل

1/26

سؤال هفتم :آیا محتوای الکترونیکی دانشگاه مجازی خواجه
نصیرالدین طوسی با اصل تفاوتهای فردی مایر مطابقت
دارد؟

نتایج حاکی از آن است که در مالک اصل تفاوتهاي
فردي ،ميانگين در بخشهاي نثر ،آزمون و واژگان جدید
فارسی در وضعيت نسبتاً مطلوب و در بخشهاي نظم و
تاریخ ادبيات در وضعيت نامطلوب قرار دارد .در مجموع
ميزان مطابقت محتواي الکترونيکی درس فارسی عمومی
آموزش الکترونيکی دانشگاه خواجه نصيرالدین طوسی
براساس اصل تفاوتهاي فردي در وضعيت نامطلوب قرار
دارد.
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جدول  1مطابقت محتوای الکترونیکی درس فارسی
عمومی با اصل تفاوتهای فردی
مالک ارزشيابی

ميانگين

نظمها

3/52

نثرها

3/66

تاریخ ادبيات

3/11

واژگان جدید فارسی

3/66

آزمونها

3/21

ميانگين کل

3/62

سؤال اصلی پژوهش :آیا محتوای الکترونیکی درس فارسی
عمومی آموزش الکترونیکی دانشگاه خواجه نصیر الدین
طوسی براساس اصول هفتگانه مایر منطبق میباشد؟

با استفاده از ميانگين کل به دست آمده میتوان این طور
بيان نمود که اصول مجاورت زمانی و افزونگی در وضعيت
مطلوب ،اصول چندرسانهاي ،مجاورت مکانی ،پيوستگی و
کانال هاي حسی در وضعيت نسبتاً مطلوب و اصل تفاوت-
هاي فردي در وضعيت نامطلوب قرار دارد و در مجموع
ميزان مطابقت محتواي الکترونيکی درس فارسی عمومی
آموزش الکترونيکی دانشگاه خواجه نصيرالدین طوسی با
اصول هفتگانه مایر در وضعيت نسبتاً مطلوب است.
جدول  8مطابقت محتوای الکترونیکی درس فارسی
عمومی با اصول هفتفانه مایر
مالک
اصل

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ميانگين
کل

اول

2/66

1/11

1

1/11

2/52

1/36

دوم

2/21

1

2/66

1/66

1

1/21

سوم

1/21

1

1/11

4

4/36

1/46

چهارم

1

1/36

2

2/66

1/11

2/21

پنجم

1/36

1/11

1/66

4

1/62

1/52

ششم

1/52

1

2

4

1/21

1/26

هفتم

3/52

3/66

3/11

3/66

3/21

3/62
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-4نتیجه گیری
نتایج ارزشيابی حاکی از آن بود که ميزان مطابقت محتواي
الکترونيکی درس فارسی عمومی آموزش الکترونيکی
دانشگاه خواجه نصيرالدین طوسی با اصل چندرسانهاي در
وضعيت نسبتاً مطلوب ،اصل مجاورت مکانی در وضعيت
نسبتاً مطلوب ،اصل مجاورت زمانی در وضعيت مطلوب،
اصل پيوستگی یا انسجام در وضعيت نسبت ًا مطلوب ،اصل
کانال هاي حسی در وضعيت مطلوب ،اصل افزونگی در
وضعيت نسبتاً مطلوب و اصل تفاوتهاي فردي در وضعيت
نامطلوب قرار دارد .در مجموع ميزان مطابقت محتواي
الکترونيکی درس فارسی عمومی آموزش الکترونيکی
دانشگاه خواجه نصيرالدین طوسی با اصول هفتگانه مایر
در وضعيت نسبتاً مطلوب قرار دارد .از این رو پيشنهاد می-
شود توليدکنندگان محتواي آموزش مجازي دانشگاه
اقدامات الزم براي تطبيق محتوا با اصول چندرسانهاي،
مجاورت مکانی ،پيوستگی ،افزونگی و به خصوص تفاوت-
هاي فردي را به عمل آورند .در مورد اصل تفاوتهاي
فردي که در وضعيت نامطلوب قرار داشته است ،پيشنهاد
میشود از انواع مختلف سبکهاي یادگيري استفاده شود
که به نظر میرسد براي تحقق این امر شایسته باشد از
تخص هاي مختلف (برنامهریزان آموزشی و درسی،
تکنولوژیستهاي آموزشی ،روانشناسان تربيتی و  )...سود
برد .همچنين با توجه به این که دانشگاه خواجه نصيرالدین
طوسی ،دانشگاه فنی_صنعتی میباشد ،براساس مشاهداتی
که پژوهشگران در دوره آموزش الکترونيکی این دانشگاه
داشتهاند ،به این نتيجه رسيدهاند که تهيه و توليد محتواي
آموزش مجازي دروس فيزیک ،کامپيوتر ،مکانيک ،ریاضی
و غيره که دروس تخصصی هستند ،بيشتر مورد توجه قرار
گرفتهاند .همچنين شایسته است در بخشهاي مختلف
نرمافزار چندرسانهاي آموزشی از تلفيق متون چاپی یا
گفتاري و تصاویر استفاده شود؛ زیرا در بعضی قسمتها
مشاهده شد که متون چاپی و گفتاري همزمان (صداي
استاد مربوطه) استفاده شده است و از تصاویر استفاده
نشده است .در این حالت فراگير قادر به ساختن مدلهاي
ذهنی تصویري را ندارد و فقط یک کانال حسی فراگير
درگير میباشد که این امر ،به روند یادگيري لطمه وارد
میسازد و مانع یادگيري مؤثر میگردد.
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