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چکیده
هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوبی کاربردی از ویژگیهای محتوای آموزشی الکترونیکی بر اساس نظریه
بارشناختی است .روش پژوهش حاضر بر اساس تحلیل محتوای کیفی باا رارق ایاسای باوده اسات .باه ایا
صورت که ابتدا چند سؤال اساسی در رابطه با ویژگیهای محتوای الکترونیکی مطرق شد که عبارت بودناد
از :ویژگیهای محتوای الکترونیکی از منظر بارشاناختی درونای ،بارشاناختی بیرونای و بارشاناختی مطلاو
چیست؟ سپس با استفاده از مبانی نظری بارشناختی ،مقولههای اصلی و فرعی سؤاالت بااال از رریا تحلیال
محتوا کیفی مشخص شد و در نهایت بر اساس یافتههای حاصل از ای مرحله از رری بحا

باا متخاااا

راهکارهای علمیاتی برای مادیریت بارشاناختی در رراحای و تولیاد محتاوای الکترونیکای در االا

یا

چارچو ارائه گردید .در ای پژوهش ،جامعهی آماری کلیه مقالههایی بودند که از رری موتور جستجوی
گوگل و بان

های ارالعاتی ابسکو ،وایلی و ساینس دیرکت اابل دانلود باود .تعاداد کال مقالاههاای یافتاه

شده در سال  2782در پایگاه دادههای مذکور  00مقاله بود که بر اساس روش نمونهگیاری هدفمناد ،نهایتاا
 88مقاله مورد تحلیل ارار گرفات .نهایتاا تحلیال مقااالت منجار باه تعیای ویژگایهاای محتاوای یاادگیری
الکترونیکی از منظر سه ربقه بارشناختی درونی ،بارشناختی بیرونی و بارشناختی مطلو گردیاد .چاارچو
حاضر از بارشناختی در تحلیل محتوای الکترونیکی میتواند به رراحا آموزشی در رراحی بهتر محیطهای
یادگیری الکترونیکی کم

بکند.

واژگان کلیدی :طراحی و تولید محتوای الکترونیکی ،تحلیل محتوای کیفی ،بارشناختی
 .8استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلیسینا (نویسنده مسئول(zangeneh@basu.ac.ir ،
 .2استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلیسینا
 .3دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه رباربائی
 .4کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد
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مقدمه
یادگیری الکترونیکی 8در عار حاضار باه دلیال اابلیاتهاا و امکانااتی کاه در جهات رفا
نیازهای آموزشی دارد ،مورد استقبال و پذیرش واا شده است .ای ناو یاادگیری اماروزه
با مسائل متعددی روبرو است که یکی از آ ها ،تولیاد محتاوای مناسا

و اخاربخش اسات.

یادگیری الکترونیکی نوعی یادگیری است که در محیط شبکه 2و با ابزارهاای شابکه اتفاا
میافتد و مستلزم بهکارگیری رسانههای آموزشی همزماا و ییارهمزماا  3اسات (فاالو  4و
بروا  ،8442 ،2ترجمهی بااری و حسی کوچ

.)8313 ،

یکی از مسائل اساسی که پرداخت به آ در یادگیری الکترونیکی ضروری به نظر می-
رسد ،کیفیت در فرآیند رراحی ،توسعه و ارائاه آماوزشهاای الکترونیکای اسات (زنادی،
معاااومیفاارد و معاااومیفاارد ،8348 ،ص  .)22چااالش اصاالی کااه در رراحاای محتااوای
آموزشی با آ مواجه هستیم ،رراحی محتوای درسها به رریقای اسات کاه باا فرآینادهای
یادگیری انسا سازگار باشد .بسیاری از افراد عقیده دارند کاه شارا اجارای موفقیاتآمیاز
دورههای یادگیری الکترونیکی ای است که محتوا و درسها بر پایه پژوهشهاای تربیتای و
روانشناسی ،تجار بی المللی در زمینۀ علوم تربیتی و مالحظات تربیتی انجاام پاذیرد .نکتاه
حائز اهمیات ،آ اسات کاه کاارایی و اخربخشای یاادگیری الکترونیکای ،درگارو رراحای
آموزشاای انعطااافپااذیر و یکپارچااهسااازی محتااوای دروس الکترونیکاای و منظااور داشاات
استانداردها و معیارهای الزم تربیتی در رراحی محتوای ای دورهها است .بنابرای توجاه باه
رراحی محتوای دروس الکترونیکی بهعنوا یکی از مهامتاری عناصار نظاامهاای آماوزش
الکترونیکی ،مورد توجه پژوهشگرا زیادی در حوزه تعلیم و تربیت ارار گرفته است.
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برای اخربخشی محتاوای آموزشای ،روشهاای رراحای محتاوای آموزشای بایاد از ایا
فرآیندهاا حمایات نمایاد .پاژوهشهاا نشاا مایدهاد کاه اگار محتاوای دروس یاادگیری
الکترونیکی با رعایات مجموعاهای از اصاول و نظریاههاای علمای ،رراحای و تولیاد شاود،
)1. Electronic learning (E-learning
2. network
3. asynchronies or synchronies Instructional media
4. Fallon
5. Brown

مدیریت بارشناختی درطراحی و تولید ...

میتواند بهعنوا ی

ماادۀ آموزشای تثخیرگاذار ،نیازهاای یادگیرنادگا را بررارف ساازد

(سااارونه ،8310 ،صااص  .)3-4ازجملااه نظریااههااای مهاام در رراحاای محتااوای آموزشاای
الکترونیکی که رراحا باید به آ توجه داشته باشند ،نظریه بارشناختی 8است.
بارشناختی عبارت است از میازا تاالش ذهنای کاه بارای پاردازش یاا باه خاررساپاری
ارالعات صرف میشود .از دیدگاه نظریه بارشناختی ،حافظه فعاال انساا هنگاام مواجاه باا
ارالعات جدید ،ظرفیت محدودی دارد .بررسیها نشا مایدهاد کاه ساه ناو بارشاناختی
وجود دارد :بارشناختی درونی ،2بارشناختی بیرونی ،3بارشناختی مطلو .4
بارشناختی درونی ،از پیچیدگی ذاتی محتوای آموزشی نشثت مایگیارد و نشاا دهناده
سطح دشواری ای محتوا برای یادگیری است .برای مثال ،محاسابه جاوا دو باهعالوه دو،
بارشناختی درونی کمتری را نسبت به محاسبه جوا ی

معادلهی جبری ،بار حافظاه فعاال

یادگیرنده وارد میآورد .بارشناختی بیرونی ،از عناصار و نحاوه رراحای آموزشای محتاوا و
ارائه آ به یادگیرنده نشثت میگیرد .برای مثال ارائه محتوای آموزشی بهصورت دیداری و
شنیداری به یادگیرنده ،معموال بارشناختی کمتری را بر روی حافظه فعال یادگیرنده تحمیال
میکند ،نسبت به زمانی که هما محتوای آموزشای فقاط در االا

دیاداری باه یادگیرناده

ارائه شود .بارشناختی مطلو  ،باه تاالشهاای ذهنای یادگیرناده گفتاه مایشاود کاه بارای
یااادگیری محتااوای آموزشاای جدیااد و باارای خودکااارسااازی یااادگیری خااود و کساا
ررقوارههای ذهنی ،2متحمل میشود (زارعی زوارکی و مرادی ،8343 ،صص .)824-822
در رراحی محتاوای آموزشای الکترونیکای بایاد کوشاش ماا آ باشاد کاه بارشاناختی
درونی را مادیریت و کنتارل کنایم ،بارشاناختی بیرونای را تاا حاد امکاا کااهش دهایم و
رهنمودهایی برای کنترل بارشناختی مواد آموزشی (محتوای آموزشای الکترونیکای و ساایر
اشکال مواد آموزشی) میشود که برای ای منظور باید روشهاایی کاه بارای انادازهگیاری
1. cognitive load theory
2. intrinsic
3. extraneous
4. germane
5. mental schemas
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بارشناختی ابدا گردیدهاند را مورداستفاده ارار دهیم .در حقیقات ،مقادار دادههاای حسای
که ابزارهای فنّاوراناه مایتواناد ارائاه دهناد ،بیشاتر از ظرفیات سیساتم عاابی انساا بارای
پردازش است .از ای لحاظ باید در رراحی محتاوای آموزشای الکترونیکای تاا حاد امکاا
بکوشیم که هر سه نو بارشناختی را در نظر داشته باشیم و متناس

با ویژگیهای هار یا

،

با آ برخورد نماییم.
جدول  .1خالصهی انواع بارشناختی ،ویژگیها و ابعاد آنها (والیتی ،1931 ،ص )33
نو
بارشناختی

توضیحات

مثال

منشث
بارشناختی

تثخیر بر
یادگیری

درونی

ای بارشناختی ،اشاره به
پیچیدگی ذاتی محتوای
آموزشی دارد که یادگیرنده
ااد دارد آ را بهرور ذهنی
یاد بگیرد

تاویر آموزشی
که میا اجزای
آ ارتبارات
زیادی وجود دارد

پیچیدگی
محتوای
آموزشی

منفی

بیرونی

ای بارشناختی ،اشاره به
فعالیتهای ذهنی در حی
فرآیند یادگیری دارد که در ای
فرآیند هیچ تثخیر مثبتی ندارند

ارائه توضیحات
نوشتاری هم در
داخل تاویر و
هم در پایی
تاویر

نحوهی ارائه
محتوای
آموزشی

منفی

ای بارشناختی ،اشاره به مناب
شناختی دارد که حافظه فعال
برای ایجاد یادگیری بهتر ،به
آ ها نیاز دارد

پرسش از
یادگیرنده در
محتوای آموزشی

میزا تسلط
یادگیرنده بر
محتوا

مثبت

مطلو

وظیفهی رراق
آموزشی
مدیریت
بارشناختی
درونی

کاهش
بارشناختی
بیرونی
افزایش
بارشناختی
مطلو

رراق محتوای آموزشی میتواند بارشناختی بیرونی و مطلو را کنترل کند .درحالیکه
به نظر میرسد بارشاناختی درونای ییراابالکنترل باشاد .راراق آموزشای بایاد بارشاناختی
مطلو را تا حد ممک افزایش دهد ،بارشناختی بیرونی را تاا حاد ممکا کااهش دهاد تاا
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بارشناختی درونی را کنترل کناد (ساوئلر ،8مرینباور 2و پااس ،2774 ،3ص  .)82ماا باهعنوا
ی

رراق محتوای آموزشی بهمنظور یادگیری اخاربخش ،بایاد دو کاار را انجاام دهایم)8 :

محتوایی که بارشناختی باالیی دارد را تشخیص دهیم )2 .ناو بارشاناختی را در ایا محتاوا
مشخص کنیم و با توجه به نوعش با آ برخورد نماییم.
1. Sweller
2. Merrienboer
3. Paas
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روش
تحلیل محتوا ،ی

فرآیند ذهنی جایدهای دادههاای متنای کیفای در شااخههاای مشاابه یاا

ربقههای مفهومی بهمنظور تعیی الگوهاای ساازگار و رواباط بای متغیرهاا یاا ماوارد اسات
(جالیئ  ،2771 ،8ص  .)827هدف تحلیل محتوا ،بررسی نظاممند محتوای مواد و رسانههاای
ارتباری و آموزشی اسات (منا

 2و برگار ،2771 ،3ص  .)28تحلیال محتاوا در دو جنباهی

کمی و کیفی اابل بررسی است .در تحلیل محتاوای کیفای کاه گااهی آ را تحات عناوا
تحلیل محتوای نهفته نیز نام مینهند ،روشی بارای کاسات از دادههاا و ایجااد معناا از آ هاا
است .ای روش تحلیل محتوا ،بهرور معمول و گسترده برای تحلیال میازا زیاادی از داده-
های متنی از ابیل دادههای حاصله از مااحبه ،مشاهدات ضبطشده ،گفتگوهاا ،پاساخگویی
به سؤاالت باز پاسخ ،روایتها و رسانههایی از ابیل رراحی و نقاشیها ،عکسهاا و نماایش
های ویدئویی مورداستفاده ارار میگیرد (جالیئ  ،2771 ،ص  .)827تحلیل محتاوای کیفای
شامل دو نو تحلیل محتوای استقرایی و تحلیل محتوای ایاسی میشود .در تحلیل محتاوای
ایاسی ،پژوهشگر با ارائه و مفروض گرفت تعریفهای مشخای ابل از شرو پژوهش ،باه
مطالعه متو تعیی شده میپردازد و با مقایسه تعریفهای از پیش تعیی شده و مت های مورد
تحلیل ،به داوری دربارهی وجود یا عدم مااادی آ تعریاف در مات هاای ماوردنظر مای-
پردازد (فردانش ،8310 ،ص  .)4درحالیکه در تحلیل محتاوای اساتقرایی ،پژوهشاگر ابتادا
باید به سازما دهی دادههای کیفی بپردازد .فرآیند انجام ایا کاار شاامل کدگاذاری آزاد،
ایجاد ربقهها و زیر ربقهها و استخراج معنا است (الو 4و گینکاز ،2770 ،2صص .)874-888
در ای پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی از نو ایاسی استفاده شده اسات .باه ایا
رری تحلیل و بر اساس ماادی  ،ویژگیهای مربوا به هر ی

از ای ربقات ری مقوالتی

1. Julien
2. Meng
3. Berger
4. Elo
5. Kyngas
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مشخصشاده و راهکارهاای عملای بارای باهکارگیری آ هاا در رراحای و تولیاد محتاوای
الکترونیکی ارائه گردد.
انجام تحلیل :مراحل ارائه ای پژوهش بهرورکلی به دو دساتۀ مراحال اصالی و مراحال
فرعی تقسیم میشود .مراحل اصلی ای پژوهش سه مرحله است و هار یا

از ایا مراحال

اصلی نیز بهنوبه خود به مراحل فرعیتری تقسایم مایشاوند .انتخاا ایا مراحال اصالی و
مراحل فرعی برای پژوهش با مشورت و بح

و بررسی بی افراد گروه انجام شد .جزئیاات

مراحل اجرای ای پژوهش را در جدول زیر مالحظه میکنید:
جدول  .2مراحل اصلی و فرعی اجرای پژوهش
مراحل فرعی

مراحل اصلی

 )8تعیی ربقات بر اساس مبانی نظری
آمادهسازی

 )2تعریف ربقات بر اساس مبانی نظری
 )3انتخا کلیدواژهها بر اساس ربقات
 )4بررسی تناس

کلیدواژه از نظر متخااا با موضو

 )8انتخا مضامی برای تحلیل با توجه به تعریفها
مرحلهی دوم :انجام تحلیل محتوا

 )2استخراج خرده مقولهها
 )3دستهبندی مقولهها
 )4ارائه راهکارهای علمیاتی بر اساس مقولهها

مرحلهی سوم :اعتبار یابی

بررسی مقولهها و راهکارهای عملیاتی برای رراحی و تولید محتوای
الکترونیکی ازنظر متخااا

نظرسانجی از متخااااا بااه ایا رریا انجاام گرفاات کااه بهصااورت نمونااهگیااری در
دسترس ،از اساتید ،دانشاجویا و فارغالتحاایال مقطا دکتاری تکنولاوژی آموزشای در
سال اول ،شماره  ،4پاییز 44

رابطه با کلیادواژهها و راهکارهاای عملیااتی ارائهشاده ماااحبه باه عمال آماد و نظارات و
پیشنهادهای اصالحی آ ها در کلیدواژهها و راهکارها اعمال گردید.
انتخا کلیدواژهها برای جستجو :بر اساس مبانی نظری بارشناختی 3 ،ربقاه آ عباارت
بودند از بارشناختی درونی ،بارشناختی بیرونی و بارشناختی مطلو که برای تحلیل انتخا
شد .انتخا کلیدواژهها ابتدا با توجه به ای ربقات صورت گرفت و سپس هر ی
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از منظر متخااا موضو مورد بررسی ارار گرفت و نهایتاا کلیادواژههای مناسا

تعیای

شد که عبارت بودند از:
مدیریت بارشناختی
کاهش بارشناختی
بارشناختی بیرونی
بارشناختی درونی
بارشناختی مطلو

8

2

3

4
2

انتخا جامعه و روش نمونهگیاری :در ایا پاژوهش ،جامعاه آمااری کلیاه مقالاههاایی
هستند که از رری موتور جستجوی گوگال 2و بانا

هاای ارالعااتی ابساکو ,،0وایلای 1و

ساینس دیرکت 4در سال  2782در دانشگاه بوعلی ساینا اابال دانلاود بودناد .علات انتخاا
موتور جستجو ،اابلیت و جامعیت عملکرد آ نسبت به سایر موتورهای جستجو بود .در ای
موتور جستجو و بان

های ارالعاتی ،محدودیتهای جستجو به ایا اارار بودناد :جساتجو

فقط در عنوا مقاله ،جستجو فقط در مقاالت با فرمت  PDFو نهایتا جستجو در مقاالت باه
زبا انگلیسی.
متغیرهایی که در ای پژوهش در میا مقالههای انتخا شده برای انجام تحلیل محتاوای
کیفی یکسا است ،انگلیسی بود مقااالت ،برخاورداری از اعتباار علمای و اابلیات دانلاود
بوده است .انتخا مقاالت با توجاه باهعنوا  ،اعتباار مقالاه و مارتبط باود محتاوای آ باه
موضو پژوهش توسط پژوهشگر انتخا شدهاند .نمونهای از نحاوهی تحلیال در جادول 3
زیر آمده است.
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1. managing cognitive load
2. reducing cognitive load
3. extraneous cognitive load
4. intrinsic cognitive load
5. germane cognitive load
6. google
7. ebsco
8. wiley
9. sciencedirect
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جدول  .9نمونهای از نحوهی تحلیل محتوا
ربقه

بارشناختی درونی

بارشناختی بیرونی

بارشناختی مطلو

تعریف
میزا دشواری محتوای مورد یادگیری است و ای
دشواری ذاتا در محتوا وجود دارد .میزا ای
پیچیدگی با توجه به میزا تعاملپذیری عناصر ی
محتوا مشخص میشود( .وال  ،2770 ،8ص  .)2ای
بارشناختی بیشازحد در فرآیند ایجاد
ررقوارههای ذهنی اختالل ایجاد میکند و درنتیجه
منجر به عملکرد ضعیفتر یادگیرنده میشود
(واسیل ،2مارها  ،3سینگر 4و استوسسکو،2788 ،2
ص .)044
بارشناختی بیرونی مربوا به روابط بی عناصر
رراحیشدۀ محتوا در هنگام ارائه آ میباشد و
نشا دهندهی رراحی آموزشی ضعیف محتوا است
(وال  ،2770 ،ص .)2
بارشناختی مطلو  ،میزا تالش یادگیرنده در
ایجاد و خودکارسازی ررقوارههای ذهنی است و
به عوامل فردی از ابیل انگیزش و عالاه مربوا
میشود (وال  ،2770 ،ص .)2

مادا

محتوای آموزشی مشکل و محتوای
آموزشی که عناصر آ روابط
بسیاری با یکدیگر دارند ،باید به
بخشهای کوچ تری تقسیم
شوند.

ارالعات مربوا به هم ،در نزدیکی
و در ادیام با یکدیگر ارار بگیرند،
نه دور از هم.
در اواسط آموزش بهجای
درخواست از یادگیرنده که ی
مسئله را بهرور کامل حل کند ،از
مسئله نیمه
وی بخواهید که ی
حلشده را کامل حل کند.

در جدول  4به ویژگیهایی که از تحلیال محتاوای ایاسای در ماورد محتاوای آموزشای
الکترونیکی بهدستآمده است ،اشاره شده است.

نتایج
در تحلیل ایاسی از مقاالت انتخا شده ،توانستیم ویژگیهای مختص هر یا
دایقا مشخص کنیم .هرچناد کاه بعضای از ویژگایهاا باه بایش از یا

از ربقاهها را

زیار ربقاه مرباوا

میشوند ،اما ما با توجه به زمینه و موضو مقاله و کلیادواژههاای انتخاابی بارای جساتجوی
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مقاله ،نهایتا ی

زیرربقه برای هر ویژگی تعیای کاردیم .هرچناد ویژگایهاایی کاه در دو

ربقه تکرار شدهاند ،درواا در مقاالت تحلیلشده در دو ربقه باودهاناد و متعلا باه هار دو
ربقه میباشند؛ اما ما سعی کردیم در جدولهایی که در ادامه مایآیاد ،باا یکساا ساازی و
1. Whelan
2. Vasile
3. Marhan
4. Singer
5. Stoicescu

مدیریت بارشناختی درطراحی و تولید ...

تعدیل ویژگیهای استنتاج شده ،ویژگیهای محتوای یادگیری الکترونیکی را از منظار ایا
سه ربقه بارشناختی درونی ،بارشناختی بیرونی و بارشناختی مطلو به شرق جادول شاماره
 4مشخص کنیم .در ای جدول ترتی

موارد بهصورت تاادفی اسات و بار اسااس اهمیات

نیست.
جدول  .4ویژگیهای بهدستآمده از تحلیل محتوای قیاسی در مورد محتوای آموزشی الکترونیکی از

بارشناختی
درونی

منظر نظریه بارشناختی



محتوای آموزشی م شکل و محتوای آموزشی که عناصر آ روابط بسیاری با یکدیگر دارند ،باید
به بخشهای کوچ تری تقسیم شوند.



ارالعات پیشنیاز را ابل از ارائه محتوای آموزشی اصلی ،برای یادگیرنده بهرور مختار بیاورید
و یادآوری کنید.



برای ارائه محتوای آموزشی که روابط میا عناصر آ زیاد است ،ابتدا هر ی
جداگانه آموزش دهید و سپس در انتها ،روابط میا ای عناصر را نشا دهید.

از ای عناصر را



در ابتدای آموزش ،بهجای ارائه مسائل برای حل توسط یادگیرندگا  ،نمونه مثالهای حلشده
برای آ ها بیاورید.



نشا داد روابط بی عناصر ی چیز برای یادگیرندگا مبتدی الزم است .اما همی کار برای
یادگیرندگا متبحر زائد است .چو آ ها ابال ای روابط را یاد گرفتهاند.



حتما پیشنیازهای هر بخش از محتوای آموزشی را در اسمتهای ابلی محتوا ارائه دهید.



مهارتهای اولیهی موردنیاز ی



سعی کنید بخشهای محتوای آموزشی را از آسا به مشکل ارار دهید.



برای موضوعاتی که امکا جداسازی عناصر آ از یکدیگر وجود ندارد و حتما باید در ادیام
یکدیگر ارائه شود ،میتوانیم در ری چند مرحله از سادهتری نو ارائه محتوا تا محتوای اصلی
پیش برویم .بهروریکه در هر نوبت از ارائه ،میزا پیچیدگی آ را بهتدریج افزایش دهیم.



درصورتیکه ارالعات برای یادگیرنده کامال ناآشنا باشد ،نسبت به زمانی که ارالعات برای وی
تا اندازهای آشنا است ،محتوای آموزشی کمتری را به وی ارائه کنید.

محتوای آموزشی را ابل از آ آموزش دهید.



ارالعات آموزشی جدید ،باید بر مبنای مفاهیم و ارالعات ابلی یادگیرنده ارائه شود و ای ها را
شامل گردد .تمامی مطال آموزشی برای یادگیرنده کامال ناآشنا نباشد.



ارائه ارالعات کمکی ،پشتیبانی و راهنمایی ابل از مطالعهی محتوا ،عملکرد و حل مسئله ،توصیه
میشود.



مطرق کرد مسائلی که زمینهی نسبتا آشنایی برای یادگیرنده دارد ،نسبت به مسائل کامال ناآشنا
ارجحیت بیشتری دارد.
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باید ساختار محتوا را بهرور آشکار برای یادگیرنده مشخص سازیم.
اگر مت آموزشی میتواند در اال تاویر نیز به نمایش درآید ،آ را بهصورت تاویر نیز
بازنمایی کنید.



محتوای آموزشی را به بخشهای کوچ
بخش را ارائه دهید.



مطمئ شوید که یادگیرنده از ارالعات پیشنیاز محتوای آموزشی برخوردار است.



درصورتیکه بخواهیم تعامل میا عناصر جداگانهی محتوای آموزشی را نشا دهیم ،میتوانیم
عناصر جداگانه را در اال مت نوشتاری بیاوریم و ارتباا بی آ ها را بهصورت گفتاری
بیاوریم.



وظایف پیچیده را برای یادگیرنده به چند خرده وظیفه تقسیم کنید.



در ارائه محتوای آموزشی باید سعی در به حد تسلط رساند یادگیرنده داشته باشید.



محتوای آموزشی که بهصورت گامبهگام ارائه میشوند ،میزا ارالعات مربوا به هر گام اندک
باشند.



ارالعات آموزشی ارائهشده در هر بخش ،باید دارای ارالعات جدید اندکی باشد.



ارالعات پیشنیاز محتوای آموزشی را ابل از محتوای آموزشی ارائه دهید.



تمامی بخشهای محتوا باید در ابتدای برنامهی آموزشی فهرست شوند.



تعویض صفحهها و بخشهای برنامهی آموزشی باید با تامیم یادگیرنده انجام شود .ازلحاظ
زمانی نباید محدودیتی برای یادگیرنده وجود داشته باشد.



بخشهای محتوای آموزشی را با توجه پیشنیازها ،توالی دهید.

تر و منطقی تقسیم کنید و در هر نوبت فقط ی

مدیریت بارشناختی درطراحی و تولید ...

بارشناختی
بیرونی



ارالعات مربوا به هم ،در نزدیکی و در ادیام با یکدیگر ارار بگیرند ،نه دور از هم.



تاویر آموزشی و مت آموزشی هم ازلحاظ مکانی و هم ازلحاظ زمانی ،باهم و در کنار هم ارائه
شوند.



در هنگام ارائه پویانمایی آموزشی ،مت نوشتاری مربوا به آ نباید از صفحه ناپدید شود .ای
دو باید همزما باهم ارائه شوند.



حتما از ارالعات و تواناییهای ابلی یادگیرنده آگاه باشید تا هما ارالعات را در برنامهی
آموزشی نگنجانید.



برای حل مسئله از یادگیرندگا بخواهید که از روش وسیله  -هدف ،استفاده نکنند .بلکه گام
های مسئله را بهرور منطقی و پشت سر هم پیش ببرند.



ارالعات آموزشی نباید از دو منب مختلف (مثال کتا
باید در اال ی منب در هم ادیام شوند.

و رایانه) ارائه شود .ارالعات آموزشی



هر ی از مراحل هر مسئله باید جدا از مراحل دیگر آورده شود .باید از هم اابلتمییز باشند
(مثال با استفاده از شمارهگذاری هر مسئله).



اگر تاویر بهخودیخود واضح است ،برچس ها و توضیحات نوشتاری و یا شنیداری آ را
حذف کنید.



اگر تاویر با استفاده از برچس های متنی بهرور واضح فهمیده میشود ،دیگر نیازی به ارائه
توضیحات نوشتاری نیست.




در تمامی موارد سعی کنید ارالعات بیشازحد به یادگیرنده ندهید.
یادگیرنده مطل نسبت به یادگیرندهی کمارال تر ،ارالعات آموزشی بیشتری را میتواند
درآ واحد دریافت و پردازش کند.



مت و تاویر آموزشی باید در ادیام با یکدیگر ارائه شوند.



در مسائل حلشده  ،باید توضیحات مربوا به مسئله با اعداد و اراام مسئله ،مرتبط گردند.



ارائه توضیحات شنیداری برای ی
ارجحیت دارد.



تااویری که تفاوتهای جزئی اندکی نسبت به یکدیگر دارند را بهتر است بهصورت پویانمایی
بیاوریم ،تا در اال چندی تاویر ایستا.



مراحل انجام ی فرآیند یا کار با شکل آ ادیام شود .به ای صورت که هر مرحله به تاویر
خود با پیکا مرتبط گردد.

تاویر ،نسبت به توضیحات نوشتاری برای ی

تاویر



مطال نوشتاری ،گفتاری و دیداری مربوا به هم را بهرور همزما ارائه دهیم و آ ها در کنار
یکدیگر ارار دهیم.



از ارائه ارالعاتی که فقط برای جل توجه یادگیرنده بوده و کارکردی تزئینی دارند ،خودداری
کنیم.
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محتوای آموزشی باید در اال
ییره) ارائه شود.



تا حد ممک  ،سعی کنید تا میزا ارالعاتی که بهصورت کالمی و ییرکالمی ارائه میکنید،
تقریبا باهم برابر باشند.



امکا کنترل برای یادگیرنده را بر محتوایی که ارائه میشود تا حد ممک فراهم آورید.



استفاده از عالئم نشا گذاری سادهتر ،نسبت به عالئم نشانهگذاری پیچیدهتر ارجحیت دارد.



عالئم نشانهگذاری را در رول محتوای آموزشی بهصورت یکسا با ی

معنا به کار ببرید.



با استفاده از عالئم نشانهگذاری ،توجه یادگیرنده را به اسمتهای مهم مت معطوف کنید.



پویانمایی آموزشی و توضیحات گفتاری مربوا به آ را بهرور همزما به یادگیرنده ارائه دهید.



بازخورد را بافاصلهی زمانی هر چه کمتری به یادگیرنده ارائه دهید.



توضیحات مربوا به ارالعات دیداری را بهجای آ که بهصورت نوشتاری ارائه کنید بهصورت
گفتاری ارائه کنید.



پویانمایی آموزشی مورداستفاده برای یادگیرندگا مبتدی باید نسبتا کوتاه باشد.



استفاده از تااویر آموزشی خابت نسبت به پویانمایی آموزشی برای یادگیرندگا مبتدی مفیدتر
است.



باید نیاز به جستجو را در محتوای آموزشی برای یادگیرنده به حداال برسانید.

کالمی (نوشتاری و گفتاری) و ییرکالمی (عکسها ،نمودارها و



میزا ااالم یا اطعهی ارالعاتی که در ی
اطعه باشد.



حل مسائلی که را از یادگیرنده در انتهای آموزش بخواهید که مشابه آ را در ضم آموزش
بهصورت مسئلهی حلشده برای یادگیرنده ارائه دادهاید.

زما به یادگیرنده ارائه میکنید ،بی  2تا  4ماده یا

مدیریت بارشناختی درطراحی و تولید ...



استفاده از مثال برای یادگیرندگا مبتدی ضرورت بسیار دارد.
در اواسط آموزش بهجای درخواست از یادگیرنده که ی
وی بخواهید که ی



مسئله را بهرور کامل حل کند ،از

مسئله نیمه حلشده را حل کند.

برای یادگیرندگا مبتدی ،مسائل حلشده ارائه دهید ،اما برای یادگیرندگا خبره ،ررق مسئله
کنید و از آ ها بخواهید که به آ جوا دهند.




با متبحر شد بیشتر یادگیرنده ،باید راهنماییها ،کمکم از محتوای آموزشی حذف شوند.
برای یادگیرندگا نیمه متبحر مسائل نااص حلشده ر ا ارائه دهید .ابتدا ی
حلنشده بگذارید ،سپس دو مرحلهی آ را و به همی ترتی

مرحلهی آ را

ادامه پیدا میکند تا ای که مسئلهی

کامال حلنشده به او ارائه دهید.


از یادگیرندگا متبحر بخواهید که ی

فرآیند را در ذه خود تجسم کنند .ای

موضو یا ی

کار را از یادگیرندگا مبتدی نخواهید.


در محتوای آموزشی از یادگیرندگا بخواهید که مطال

آموزشی را به زبا خود بگویند و یا

سؤالهایی در ای زمینه از او بکنید.


یادگیرندگا متبحر نیاز به جداسازی عناصر ی

محتوا و بخشبندی آ ندارند و ای کار

ممک است اخر منفی بر یادگیری آ ها بر جای بگذارد.

بارشناختی
مطلوب

بهجای درخواست مکرر از یادگیرنده که محتوای آموزشی را چندی بار بخواند ،از او بخواهید
که آ را چند دور در ذه خود مرور کند.



در ضم آموزش اصول و اواعد ،در بعضی از موارد از یادگیرنده بخواهید که مسائلی را حل
کند .ای کار به خودکارسازی دانش کم



میکند.

یادگیرنده را وادار به تکرار ذهنی ارالعات و تاور ذهنی فرایند بکنید .ای امر منجر به
خودکارسازی بیشتر ررقوارههای شناختی میشود.



در موردی که امکا تاویرسازی ذهنی آ توسط یادگیرنده وجود ندارد ،باید از وی بخواهید
به تکرار و مرور ذهنی آ بپردازد.



در ض م محتوا از یادگیرنده بخواهید که ارالعات فهمیده شده را به زبا خود مرور کند ،نه
دایقا مطاب با جمالت محتوا.
فهمیده شوند ،بسیار کم

کننده است.



تمرینات و مسائلی که به یادگیرندگا ارائه میدهید تا حد امکا متنو باشد.



عالئم و فنو نشانهگذاری را هم میتوانید بهصورت دیداری بر تااویر و مت آموزشی اعمال
کنید و هم میتوانید بهصورت شنیداری بر توضیحات گفتاری ارائه نمایید.



برای مسائل حلشدهی یادگیرنده ،بازخورد ارائه دهید.



در ضم محتوای آموزشی ،سؤالهایی در ارتباا با موضو محتوا از یادگیرنده بپرسید.



با خبره تر شد یادگیرنده در ی

موضو آموزشی ،باید محتوا به بخشهای هر چه کمتری
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تقسیم شود و رول هر بخش میتواند بیشتر شود.


از یادگیرندگا بخواهید که در ضم مشاهده و مطالعهی مثالهای حلشده ،منط و اصول پشت
هر مرحله را برای خود بیابند.



از یادگیرنده مطل بخواهید که گامهای حل مسائل ارائهشده را در ذه خود مجسم کنند و
تکرار کنند.

جدول  .5طبقات ،مقولهها و راهکارهای عملیاتی
ربقات
بارشناختی

مقولهها
ترتی

وتوالی محتوا

حجم محتوا

بارشناختی درونی

پیشنیاز

فهرستبندی
بخشبندی

تکیهگاهسازی
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بارشناختی بیرونی
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راهکارهای عملیاتی در رراحی و تولید محتوای الکترونیکی
از ساده به پیچیده
مبتنی بر پیشنیاز
استقراء به ایاس در محتوایی پیچیده
ارائه محتوا در گامهای کوتاه
افزایش تدریجی پیچیدگی
ارائه حجم محتوا بر اساس میزا آگاهی یادگیرنده
فعالسازی پیشنیاز
رعایت پیشنیاز
رعایت مهارتهای ورودی
بازنمایی روابط عناصر بر اساس سطح یادگیرنده
تسلط یادگیرنده بر پیشنیازها
ساختاردهی صریح به محتوا
خرد کرد وظایف پیچیده
اطعهاطعه کرد محتوا هنگام پیچیدگی
الهامگیری
تمثیلسازی
یادگیری در حد تسلط
اینفوگرافی

چندرسانهای کرد

بازنمایی عناصر بهرور دیداری و تشریح روابط بهرور گفتاری

تعاملی کرد محتوا

درگیرسازی شناختی و رفتاری یادگیرنده با محتوا

رعایت اصول چندرسانهای مایر

اصل چندرسانهای
اصل مجاورت زمانی و مکانی
اصل وجه حسی
اصل افزونگی
اصل اطعهبندی
اصل آشنایی یا پیشآزمو ابلی
اصل انسجام

مدیریت بارشناختی درطراحی و تولید ...

نشانهگذاری محتوا

ارائه محتوا

کنترل یادگیرنده بر محتوا
بهکارگیری پویانمایی

راهبردهای شناختی

بارشناختی مطلو

بهکارگیری تمرینات و مسائل
متنو
بهکارگیری اصول و اواعد در
حی مسائل

بازخورد دهی ارالعاتی
تمرینات نه خیلی آسا و نه خیلی مشکل
استفاده از مسائل ساختاریافته
استفاده از مسائل ساختار نیافته
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بازخورددهی

اصل عالمتدهی
اصل شخایسازی
اصل صدا
اصل تاویر
اصل اکتشافی هدایتشده
اصل نمونه تمری های عملی
اصل مشارکتی
اصل انیمیش و تعامل
اصل راهبری
اصل نقشهی سایت
اصل دانش ابلی
اصل س شناختی
نشانهگذاری محتوا برای تمییز داد
بهکارگیری نشانهگذاری ساده بهجای پیچیده
یکپارچهسازی رابط کاربری
استفاده از نشانهگذاری جهت جل توجه
رعایت برابری حجم ارالعات کالمی و ییرکالمی
اجتنا از عرضۀ بیشازحد محتوا
حذف توضیحات نوشتاری در تااویر گویا
ربط داد توضیحات متنی به اعداد مورداستفاده
ربط داد مراحل کار به تااویر مربوره
حذف عناصر زائد در تااویر گویا
بینیاز کرد یادگیرنده از جستجو در محتوا
ارجحیت انیمیش کوتاه برای مبتدیا
پویانمایی تااویر بسیار مشابه به هم بهجای استفاده از تااویر خابت
بهکارگیری انیمیش آموزشی بهجای تااویر خابت برای مبتدیا
بهکارگیری مثال
ررق سؤال از محتوا
تعریف تکالیف در محتوا
مرور ذهنی
تاویرسازی ذهنی
بازخوردهی فوری

استفاده از مسائل نیمه ساختاریافته
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بحث
نظریاه بارشااناختی ،خطااوا راهنماایی را فااراهم ماایساازد کااه بااه کما

آ هااا ارالعااات

بهگونهای ارائه میشود که فعالیتهای یادگیرنادگا را جهات ارتقااء پیشارفتهاای ذهنای
شا  ،تشوی میکنند و نیز بر پایه یا

مهندسای شاناختی بناا شاده اسات کاه دربرگیرناده

حافظه فعال محدودشده و واحدهای پردازندهی مستقل برای ارالعاات صاوتی و تااویری
است که در تعامل با حافظه بلندمدت نامحدود اسات (کریساچنننر ،2772 ،ص  .)2ربا ایا
نظریه ،اگر بارشناختی بیشازحادی بار روی حافظاه فعاال یادگیرناده وارد آیاد ،از کسا
ررقواره توسط یادگیرنده جلوگیری به عمل مایآورد .واتایکاه ارالعاات بسایار زیاادی
همزما به یادگیرنده ارائه میشود یا واتیکه مواد آموزشی باهخوبی بار اسااس ایا نظریاه
رراحی نشده باشد ،ظرفیت حافظه فعال یادگیرنده پر میشود و مان یادگیری اخاربخش مای
شود .بهمنظور واو یادگیری ،ارالعات باید وارد حافظه فعال یادگیرنده شاده و در حافظاه
بلندمدت ذخیره شود .مواد آموزشی باید به روشی رراحی گردد که استفاده از مناب حافظه
بلندمدت را به حداال برساند تا ساخت و کس
ررقواره ،دانش در حافظه بلندمدت در اال

ررقواره را آساا ساازد .مطااب باا نظریاه
الگوها ذخیره مایشاود .ررقوارههاا ،عناصار

ارالعات مربوا را مطاب با چگونگی استفاده از آ ها ربقهبندی میکنند .بارشناختی وارده
بر حافظه یادگیرندگا  ،از رری رراحی آموزشی مطال

مورد تدریس ،میتواند کموزیااد

شود .اگر میزا بارشناختی وارده بر حافظه یادگیرندگا زیاد باشد ،آ ها نمیتوانند مطلا
آموزشی را بهخوبی یاد بگیرند ،سرخورده و ناراحت مایشاوند و اعتمادباهنفس خاود را از
دست میدهند .ای حس ناامیدی مخاوصاا در ماورد یادگیرنادگا مبتادی ،کمکام زیااد
سال اول ،شماره  ،4پاییز 44

میشود و مان از کس

دانش یا مهارت جدید در آ ها میگردد.

در رشااته تکنولااوژی آموزشاای ،اخربخشاای و کارآماادی راهبااردهااای متفاااوت رراحاای
آموزشی ،مورد عالاه و توجه متخااا ای رشاته اارار گرفتاه اسات .نظریاه بارشاناختی،
یکی از مهمتری نظریهها در رراحی آموزشی محسو میشود .ای نظریه راهباردهاایی را
برای رراحی مواد یادگیری که در اال

چندرسانهای و سایر اال ها هستند ارائاه مایکناد.

هاادف نظریااه بارشااناختی ،پاایشبیناای پیاماادهااای یااادگیری بااا توجااه بااه اابلیااتهااا و
610
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محدودیتهای ساختار شناختی انسا اسات .ایا نظریاه مایتواناد در گساترهی وسایعی از
محیطهای یادگیری به کار گرفته شود .بهای علت که ای نظریه ،ویژگیهای رراحای ماواد
آموزشی را به اصول پردازش ارالعات در ساختار شناختی انسا ارتباا مایدهاد .باه علات
ای گستردگی کاربرد نظریه بارشناختی ،پژوهشهای وسیعی انجام پذیرفته است که ارتباا
میا ساختار شناختی انساا  ،رراحای ماواد آموزشای و یاادگیری موفا را باه نماایش مای
گذارند.
رراحاای و تولیااد محتااوا باارای دورههااای آمااوزش الکترونیکاای در زمااره مهمتااری و
اساسیتری فعالیتها در ای دورهها محسو میشاود کاه نقاش بسایار مهام و ماؤخری در
موفقیت ای ابیل دورهها و نیز یادگیری یادگیرندگا دارد .گروه تولیدکننده محتوا باهویژه
رراق آموزشی بهعنوا کلیدیتری عضو ای گاروه بایساتی در ایا زمیناه باا داات تماام،
اصول و رهنمودهای موردنیااز را ماورد مالحظاه اارار دهناد تاا محتاوایی تولیاد شاود کاه
یادگیرندگا را با کمتری زما و تالش به اهاداف ماوردنظر برسااند .ایا امار باه رعایات
نظریهها و اصول یادگیری در تولید محتوای الکترونیکی وابسته است که یکی از موارد مهم
در ای زمینه توجه به میزا بارشاناختی اسات کاه بار یادگیرناده در مواجهاه باا محتاوا وارد
میشود .میزا بارشناختی که در هنگام پردازش ارالعات بر حافظه فعال یا کوتاهمدت فارد
وارد میآید تا بتواند آ ارالعات را در حافظه بلندمدت رمزگاذاری کناد بایساتی باه نحاو
مناسبی باشد و با فرایندهای یادگیری انسانی سازگار باشاد .اهمیات بارشاناختی در رراحای
محتوای آموزشی در ای است کاه میازا بارشاناختی وااعای (مناابعی کاه از حافظاه فعاال،
صرف انجام داد ی

فعالیت شناختی میشود) با میزا بارشناختی موردنیاز (میزا مناابعی

میزا بارشناختی که در هنگام یادگیری ی

محتوا بر حافظه فعال تحمیال مایشاود ،تماماا

صرف یادگیری نمیشود و بارشناختی ضروری محسو نمیشود .بارشناختی ییرضروری،
عالوه بر اینکه هیچ کمکی به یادگیری نمیکند ،حتی مان آ میشود .کااهش بارشاناختی
ییرضروری مسئلهای مهم و اابلتوجاه در یاادگیری دروس محساو مایشاود و باه علات
آنکه حافظه فعال ،ظرفیت محادودی دارد ماا بایاد در رراحای محتاوای یا
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که از حافظه فعال برای انجام داد ی

فعالیت موردنیاز است) متفاوت مایباشاد .ازایا رو

درس از هار
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چیزی که ای ظرفیت محادود را بایجهات اشاغال مایکناد بپرهیازیم .بناابرای چاارچو
پیشنهادی ای پژوهش که در عمل به رراحاا و تولیدکننادگا محتاوای الکترونیکای مای
تواند کم

بکند به شرق زیر است :الف) بارشاناختی درونای کاه شاامل :ترتیا

و تاوالی

محتوا ،حجم محتوا ،پیشنیاز ،فهرستبنادی ،بخاشبنادی ،تکیاهگااهساازی ،چندرساانهای
کرد و تعاملی کرد محتوا ) .بارشناختی بیرونی نیز شامل :رعایت اصاول چندرساانهای
مایر ،نشانهگذاری محتوا ،ارائه محتوا ،کنترل یادگیرناده برمحتاوا و باهکارگیری پویانماایی.
ج) بارشااناختی مطلااو نیااز شااامل مااوارد زیاار اساات :راهبردهااای شااناختی ،بااازخوردهی،
بهکارگیری تمرینات و مسائل متنو و نهایتا بهکارگیری اصول و اواعد در حی محتوا.

منابع
پازارگادی ،مهرنوش ،خطیبا  ،مهناز ،و اش

ترا  ،راهره .)8312( .کاربرد تحلیل کیفای

محتوا در تبیی حیطههای ارزشیابی عملکرد اعضای هیئات علمای پرساتار .نشاریهی
دانشکدهی پرستاری و مامایی شهید بهشتی.20-21 ،24 ،

زارعی زوارکی ،اساماعیل ،و مارادی ،رحایم .)8343( .اخاتالالت ریاف اوتیسام :مفااهیم،
نظریههاا و راهبردهاای آموزشای مبتنای بار فنااوری ارالعاات و ارتباراات .تهارا :
انتشارات دانشگاه عالمه رباربایی.
زندی ،بهم  ،معاومیفرد ،مرجا  ،و معاومیفرد ،میتارا .)8348( .برناماهریازی آموزشای
سامانههای تولید محتوا در آماوزش الکترونیکای .راهبردهاای آماوزش-07 ،)8(2 ،
.28

سااارونه ،صااغری .)8310( .تحلیاال و ارزشاایابی محتااوای الکترونیکاای درس زبااا انگلیساای
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عمومی دانشگاه پیام نور ایرا بر اساس اهداف برنامهی درسی و اصول هفتگانهی
مایر .پایا نامهی کارشناسی ارشد ،دانشگاه عالمه رباربایی.
فالو  ،کی ،.و براو  ،اس .)8313( .استانداردهای یادگیری الکترونیکی (ترجمهی فاردوس
بااری و حسای کوچا

) .تهارا  :موسساهی توساعهی فنااوری آموزشای مادارس

هوشمند( .تاریخ انتشار به زبا اصلی )2773
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 ربقه بندی الگوهای رراحی ساازنده گارا بار اسااس رویکردهاای.)8310( . هاشم،فردانش
.2 -28 ،84 ، فالنامهی مطالعات تربیتی و روانشناسی.یادگیری و تدریس

 تحلیل و ارزشیابی محتوای الکترونیکی درس فارسی عمومی.)8310( . پری،مرتضوی اادم
بر اساس انطبا آ با اصول چندرسانهای مایر و اهداف آموزشی بلاوم در آماوزش
، پایااا نامااهی کارشناساای ارشااد.الکترونیکاای دانشااگاه خواجااه نااایرالدی روساای
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