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 4چیز که برای تولید چندرسانهای الزم داریم...

مقدمه
یادگیری الکترونیکی با شعاا « یادگیری برای همه د هر زمان و مکان » طرفدا ان زیادی د کشو های مختلف پیدا کرد.
کافی اسع د با ه دو ههای آنالین و آفالین سعریی مخترر کیی اا هاا ان دو ه آموزشی که بهصو ت الکترونیکی برگاا
میشعوند ا ببییی  .ااداد این دو هها به حدی اسع که مواو ستتووهای سداگانهای برای سرچ این دو ههای طراحیشده
اس .

مؤسعتععات آموزش عالی و آموزشگاهها
با فراه شعدن بتعتر یادگیری الکترونیکی د حاح حا عر ااداد زیادی از مدا
دو ههای یادگیری الکترونیکی ا د کیا دو ههای حضعععو ی بر پا کردند و بتعععیا ی از مراکا طرحی برای اهاندازی این
دو هها دا ند .که بتوانید مخاطبان بیشتری داشته باشید که باوسود شرایط و ویژگیهای مختلف بتوانید از آموزششان استفاده
کیید.
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طبق آما ی که سای  talentlms.comمیتشر کرده اس :
اا ساح  9102بیش از نیمی از مراکا یادگیری دو ههای آموزشی خود ا بهصو ت الکترونیکی ا ائه خواهید داد.
از ساح  9111اا امتاح فروش دو ههای آموزش الکترونیکی  211د صد افاایشیافته اس .
فقط د آمریکا بیش از  3میلیون دانشوو از طریق دو ههای آموزش الکترونیکی احریل میکیید.
 6.4میلیون نفر از دانش آموزان حداقل یک دو ه آموزش آنالین ا گذ اندهاند.

دو ههای آموزشی الکترونیکی ه بهصو ت آنالین برگاا میشوند ه بهصو ت آفالین و لاوماً نمیاوانی بگویی کدام نوع
بهتر اس زیرا هرکدام ماایا و ماایب خاص خود ا دا ند .که البته با ادبیرهایی میاوان ماایبشان ا ک کرد.
بتعیا ی از دو ههای آموزش الکترونیکی بهصعو ت آفالین طراحیشده اس  .د این دو هها از سانههای آموزشی مختلفی
استفاده میشود.
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مراکا یادگیری برای طراحی دو ههای یادگیری الکترونیکی با اوسه مایا هایشععان از سععانههای مختلفی مثل کتابهای
الکترونیکی فیل ها انیمیشن ها فایلهای صوای و یا یید سانهای ها استفاده میکیید.

قالبهای مختلف در
آموزش الکترونیکی

د کشعو ما برای طراحی دو ههای آفالین بیشعتر از فیل ها استفادهشده اس (مثل سای های وب یاد فرانش وب آموز و
غیره) و هیوز استفاده از یید سانهای ها آنطو که باید ایج نشده اس

 .فکر میکیید یرا؟

اا یید ساح گذشته از مه ارین دالیل عدم استفاده از یید سانهای ها ا میاوان د سه مو د خالصه کرد:
 هاییه باالی اولید این دو هها
 دسترسی نداشتن ااداد زیادی از مخاطبان به ایانه شخری و اییترن
 پایین بودن سرع اییترن
ولی میبییید که طی یید ساح اخیر بتتر بتیا خوبی برای طراحی یید سانهای ها فراه شده اس یون:
نرمافاا های سادهاری برای اولید یید سانهای ها اولیدشده اس که مثل سابق نیاز بهصرف زمان
و هاییه باال ندا د.
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اکثر افراد از کودکان گرفته اا با گساالن به اییترن دسترسی دا ند
و سرع اییترن د حد قابل قبولی بهتر شده اس .

بیابراین بتتر اولید یید سانهای ها فراه شده اس و وق آن سیده اا دس بهکا شوی و از ظرفی های باالی این سانه
آموزشی استفاده کیی  6 .ییا د اولید محتوای الکترونیکی رو ی اس :

فکر میکییعد برای اولیعد محتوای الکترونیکی کعافی اسع ع یعک نرمافاا اولید محتوا ا یاد بگیرید؟ اگر اینطو فکر
میکیید د اشتباهید…

اما چرا ؟!
اگر اا یخ استفاده از فیاو ی د آموزش ا بر سی کیی میبییی که با ظهو سانههای سدید ماموالً موسی از ابلیغات به
اه میافتد و بهسرع استفاده از آن شد میکید.
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به نقل از دکتر هاش ع فردانش د کتاب "مبانی نظری اکیولوژی آموزشععی" « :بدنیاح اختراع هر اباا آموزشععی سدید
اغلب مهیدسان کامپیوار و برق اینگونه ادعا میکیید که اباا سدید فرایید یادگیری ا متحوح میکید.
برای مثاح د ساح  0361الویایون آموزشی ایج شد و کا ش ا د زمییهٔ آموزش دو ههای ابتدایی و دبیرستان
شروع کرد.
این الویایون آموزشععی میاکسکییده همان کال

د

بود یایی یک مال و زیده

به همان وش سخیرانی د قالب فیل اد یس میکرد .شاگردان د مدا باید یش
میدوختید به صفحه الویایون که یکیواخ و کتلکییده بود و امکان ااامل نداش .
این پروژه با شکت مواسه شد.

عل

آن این بود که هیچ طراحی آموزشی برای محتوای برنامهها وسود نداش .

مبلغان اباا های سدید بدون آگاهی صعرفاً به اسعتفاده از اباا های الکترونیکی اأکید میکیید که نتیوه آن صرف مبالغ
هیگف

و باد از مدای خا ج از ده شدن آن اس .

وسایل و اباا های آموزشی و کمکآموزشی به اتهیل امر آموزش کمک میکیید و باعث باال فتن اندمان فاالی های
آموزشی میشود ...
ولی د صو ت اوسه به وشها و اصوح طراحی آموزشی» .
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د حاح حا ر باید مواظب باشیم اا ابلیغات اغواکییده د با ه استفاده از ایانه و یید سانهای ها ما ا به بیراهه
نبرد.
فراموش نکیید که
استفاده از رایانه در آموزش هدف نیست .هدف ارائه آموزشی اصولی در قالب جدید است.
حاح سؤالی که مطرح میشود این اس که یطو با این اصوح آشیا شوی ؟
همانطو که میدانید د یید سانهای ها عیاصر مختلف مثل متن ارویر صدا فیل انیمیشن و غیره وسود دا د.
د مو د اییکه
یه موقع از این عیاصر بهتر اس استفاده شود؟
یه ارکیبی از عیاصر د یک اسالید مفید اس ؟
یطو میاوان آموزش ا ملمو ار کرد؟
برای باال بردن ااامل یید سانهای یه اهکا هایی وسود دا د؟
کدام ویژگی مخاطبان ا باید د نظر گرف ؟
فراگیران د سیین مختلف یه نوع محتوا و ارکیببیدی ا ارسیح میدهید؟
و دهها سؤاح دیگر د مو د طراحی آموزشی یید سانهای مطرح اس .
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ما بهصععو ت متععتمر مطالب به وز د مو د این اصععوح ا د سععباآموز د اختیا اان میگذا ی
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همچیین د این زمییه

بهترین کتابها ا به شما مارفی میکیی  .اا بتوانید کیفی کا اان ا باال ببرید.

شاید اینطو ارو کیید که اولید یید سانهای کا ی بتیا اخرری اس و نیاز به دانش برنامهنویتی دا د و کا شما
نیتع ولی باید بگویی که اینطو نیتع  .نرمافاا هایی کا برپتعید و سادهای (نتبتاً) طراحیشده اس اا حتی یک
مال بتواند یید سانهای ا اولید کرده و بالفاصله به شاگردانش عر ه کید.
نرمافاا های اولید یید سانهای متیوع و زیادند و هرکدام ماایب و ماایای خاص خود ا دا ند.
ممکن اسع شما ه ابتدا برای انتخاب نرمافاا مو دنیازاان گیج شوید .د ادامه از اوربه خودم میگوی شاید برای
شما مفید باشد.

از آنوا که دانشآموخته شته اکیولوژی آموزشی هتت و به اولید یید سانهای بتیا عالقه دا م از ساح اوح دانشگاه ک ک
نرمافاا های مختلف اولید محتوای الکترونیکی ا پیدا میکردم و با آنها د گیر شععدم و سععای کردم قابلی های هرکدام ا
پیدا کی .
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نرم افاا هایی مثل  Flash professional Auto Play studio Multimedia Bilderنگا ا و Captivate
و د آخر نرمافاا  Articulate Storylineا امتحان کردم .گریه نمیاوان بهطو مطلق گف کدام نرمافاا بهتر اس
اما پیشیهاد من به عالقهمیدان اولید محتوای الکترونیکی نرمافاا های استو ی الین و کپتیوی اس .

البته این فقط نظر شخری بیده نیت با سریی د صفحات وب و شبکههای استماعی اخرری مشاهده کردم که نرمافاا
Captivateو  storylineمحبوبارین و کا برپتیدارین نرمافاا های این حوزه هتتید .زیرا این نرمافاا های سادهارند
نیاز به کد نویتی ندا ند و باوسود پیشفرضهای متیوع خود میاوانید د زمان و هاییهها صرفهسویی کیید.

نظر کا بران نیا د نظرسععیویها د شععبکههای استماعی( مانید گروه ) Instructional Design Central (IDCد
شعبکه استماعی لییکدین) ه همین نتیوه ا نشعان میدهد .د حاح حا عر کمپانیهای زیادی نیا برای طراحی دو ههای
موازی خود از این نرمافاا ها استفاده میکیید.
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برای مثاح نمونه شععرک هایی که از نرمافاا اسععتو ی الین اسععتفاده میکیید ا میاوانید د سععای Articulate.com
مشاهده کیید:

ما د نظر دا ی نرمافاا های اولید محتوای الکترونیکی ا د قالبهای مختلف و طبق اصععوح آموزشععی آموزش دهی و
اأکید بیشترمان بر نرمافاا های استو ی الین و کپتیوی اس .

حتما برای شما ه پیش آمده که به دنباح عکس فیل یا صدایی هتتید ولی باد از صرف وق زیادی د صفحات
گوگل باز ه به نتیوه نرسیدید و ارمی گرفتید از عیرر دیگری استفاده کیید یا آن ا کیا بگذا ید.
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د مواو های ستعتووگر میلیونها عیرر وسود دا د و پیدا کردن آنچه د ذهن دا ی میان این حو زیاد نیاز به مها ت
دا د .به دلیل اهمی این مو وع د اییوا  1اکییک مه د سرچ عیاصر مختلف ا بیان میکیی :
 .1یکی از مه ارین اهها این اس که د سرچ از واژههای انگلیتی استفاده کیید اا گوگل نتیوه دقیقار و متیوعاری ا
برایتان به نمایش بگذا د.
اگر ماادح واژهای که مدنظراان اس

ا نمیدانید میاوانید از اپلیکشن ها و سای های زیادی استفاده کیید اما پیشیهاد

ما سای  translate.google.comاس .
برای مثاح اگر به دنباح صدای اشویق کردن هتتید اگر با واژه  applauseسرچ کیید اا بهتر به نتیوه برسید.

 .2از کلیدواژههای مختلف اسعتفاده کیید .باد از سعرچ یک کلیدواژه از سرچ دس نکشید حتماً کلیدواژههای مترادف ا
ه امتحان کیید.
برای مثاح اگر انیمیشیی د با ه میظومه شمتی هتتید .واژههای  solar systemو Planets and the Sun
و  Our solar systemا میاوانید ستتوو کیید.
 .3فو م مو دنظراان ا باد از کلیدواژه وا د کیید .به این مثاح اوسه کیید فرض کیید به صدای اشویق کردن نیاز دا ید.
اگر واژه  applause soundsا سرچ کیید نتیوه ستتوویتان شامل فیل ها و سایر عیاصر ه میشود:
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حاال کافی اس واژه  mp3ا به کلیدواژهمان ا افه کیی :
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 .4اگر ارویری دا ید که قابلاستفاده نیت ولی ییای اس که مدنظراان اس مثالً کیفی میاسبی ندا د سایا آن
خیلی با گ یا خیلی کویک اس یا وی آن نوشته یا لوگویی قرا دا د گوگل امکان سالبی ا د نظر گرفته اس .
د گوگل وی  Imageکلیک کیید.

از پوشه عکس مو دنظراان ا د گ و د اپ کیید( .د قتم ستتوو بکشید).
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حاال میاوانید عکس ا با کیفی خوب از بین اراویر انتخاب و ذخیره کیید.

 .5بهترین و با گارین سای های مرسع عکسها فیل های آموزشی انیمیشن ها و صوتهای ایگان ا پیدا کیید
اا با سرچ د داخل این سای ها خیلی سریع به نتیوه برسید.

بنابراین سرچ کردن ا نباید ساده گرف

یید سانهای از قرا گرفتن عیاصر د کیا ه شکل میگیرد و اییکه یه

عیاصری ا انتخاب کیی بتیا مه اس .
استفاده از اراویر بیکیفی صداهای نامیاسب و غیره سذابی نرمافاا آموزشی ا پایین میآو د و باعث میشود پیام ما
بهخوبی میتقل نشود.
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و اما گام یها م که بتعیا مه و اساسی اس  .برای سیدن به نتیوه مطلوبتان باید با ها آزمونوخطا کیید .اولید
یید سععانهای اااملی و اصععولی مطمئیاً نیاز به مطالاه و امتحان کردن اههای مختلف دا د و مثل هر کا اصععولی
دیگری یکشبه به دس نمیآید.
اگر کا ی اولید کردید و مو دانتقاد قرا گرف از انتقادها ناامید نشوید هر انتقاد میاواند سازنده باشد و باعث شد
کا شما شود.

اگر حین اولید محتوا به اشعکاالت فیی برخو د کردید ناامید نشوید موقتاً دس از کا بکشید و د فرصتی میاسب
به دنباح اهحل باشید.
مخروصاً د ابتدای کا حتماً به مشکالت فیی برمیخو ید و این کامالً طبیای اس  .اما مطمئن باشید شما اولین
نفری نیتتید که به آن مشکل برخو دید باحوصله آزمونوخطا کیید سرچ کیید یا از شخری متخرص بپرسید اا
به نتیوه برسید.
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د این زمییه میاوانید از ای ما ه کمک بگیرید ما از طریق سای
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ایمیل و شبکههای استماعی االش میکیی

اا متیر یادگیری شما ا کوااهار و شیرینار کیی .

هعدف سعععایع سعععباآموز ا ائه آموزشهای کا بردی و به وز د هر  6زمییهای اسع ع که برای اولید محتوای
الکترونیکی به آن نیاز دا ید .امیدوا ی با انتقادات و پیشیهادهای خود به ما د این متیر کمک کیید.
اگر این کتاب الکترونیکی برای شما مفید بود با همکا ان و دوستانتان به اشتراک بگذا ید.

به امید اولید محتواهای آموزشی ا زشمید و مؤثر
سمیه زیان
مدیر سای سباآموز
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