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چکیده
پژوهش حاضر بهمنظور مقایسه اثربخشی محتواهای متنی-تصویری و صوتی-تصویری در آموزش الکترونیک
کارکنان ستادی بانک قرضالحسنه رسالت انجام شده است .جامعه موردنظر ،شامل  001نفر از کارکنان ستادی میباشد که بر
اساس روش نمونهگیری مورگان 033 ،نفر به روش تصادفی انتخاب گردیدهاند .این پژوهش به صورت توصیفی-پیمایشی
انجام گرفته است .برای جمعآوری دادههای موردنیاز ،با توجه به اینکه هدف ،سطح یک از الگوی  0سطحی کرک پاتریک
میباشد ،از پرسشنامه محققساخته استفاده شده است که روایی و پایایی آن نیز مورد تائید است .به گونهای که به منظور
اندازهگیری روایی ،سؤاالت پرسشنامه در بین  03متخصص موضوعی ،توزیع و روایی آن تائید گردید .خروجیهای
آزمونهای آماری در نرمافزار  spssدر مورد آزمون آلفای کرونباخ برای محتوای متنی-تصویری 3/01 ،و آلفای کرونباخ
برای محتوای صوتی  -تصویری 3/00 ،میباشد که پایایی تائید میگردد .پرسشنامه شامل  00سؤال بوده است که  00سؤال در
مورد محتوای متنی  -تصویری و  00سؤال در مورد محتوای صوتی_تصویری پرسیده شده است .بر اساس اصل همزمانی مایر،
ارائه پرسشنامهها بالفاصله بعد از ارائه محتوا صورت گرفته است .نتایج به دست آمده ،شامل اثربخشی هر دو سطح از محتوا
بوده؛ همچنین نتایج به دست آمده مؤید این است که محتوای صوتی-تصویری از محتوای متنی-تصویری اثربخشتر بوده
است.
کلیدواژهها :آموزش مجازی؛ اثربخشی؛ محتوای مجازی.
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مقدمه
امروزه آموزش بخش جداییناپذیر تمام سازمانها بهویژه سازمانهاای پیشارو اسات .بقاا و تاداوم
فعالیت های هر سازمان ،با توجه به تغییرات و تحوالت بسیار گسترده و پیچیده و سریع ،باه همراهای و
همنوایی با این تغییرات نیاز دارد .اگرچه تغییرات و تحوالت با پژوهشهاست که صورت میگیرد؛ در
مقابل ،این آموزش است که میتواند سازمان را بهروز نگه داشته و به جلو ببرد.
با توجه به اهمیت آموزش الکترونیک در نظام نوین آموزشی ،بسیاری از دانشگاههای ایران ساعی
در پیریزی و برنامهریزی اصولی ،جهت تحقق این مهم نمودهاند (میرسعیدی و همکاران.)0001 ،
آموزش را به اشکال مختلف آن (حضوری و مجازی) نمیتوان از ساازمانهاا جادا کارد .اگرچاه
آموزش های مجاازی یای ساالیان گذشاته بار فراینادهای آموزشای بسایاری از ساازمانهاا (و ناهفقا
دانشگاه ها) سیطره داشتهاناد و در بعضای از ساازمان هاا از نظار کمیات و کیفیات ،گاوی سابقت را از
آموزشهای حضوری نیز ربودهاند؛ ولی خود این آموزشها نیاز به زیرساختهای خاصی نیز دارند.
جهاات اسااتفاده از یااادگیری الکترونیکاای در امااور آموزشاای ،الزم اساات شاارایطی چااون ایجاااد
زیرساخت های قوی ،تدوین اساتانداردهای آموزشای الزم بارای ارزیاابی آموزشاگران و دانشاجویان،
فرهنگسازی مناسب و سرمایهگذاری در این زمینه فراهم شود (میرسعیدی و همکاران.)0001 ،
آنچه ما را بر آن داشت تا پژوهش حاضر را با مسئله «مقایسه اثربخشی محتوا در دو سطح محتوای
صوتی-تصویری و محتوای متنی-تصویری« موردبحث و بررسای قارار دهایم ایان باود کاه از یرفای،
سازمانهای امروزی ،جزو سازمانهای پویا و باهروز جامعاه ماا باه حسااب مایآیناد و حاذف کاردن
آموزش از فرایندهای ساازمان ،کااری غیارممکن اسات .از یرفای ،بخاش عمادهای از آماوزشهاای
سازمانها و دانشگاهها و اخیراً مدارس به صاورت مجاازی برگازار مایگاردد و یاا در آیناده غالبااً باه
صورت مجاازی برگازار خواهاد شاد .باهعناوان مثاال ،در ساال  ،0000بایش از  03درصاد دورههاای
آموزشی برگزار شده در بانک قرض الحسنه رسالت به صورت مجازی (اعم از آفالین و برخ ) باوده
است .این در حالی است کاه نفرسااعت آموزشای در ایان باناک در هماین ساال ،بایش از  033هازار
نفرساعت بوده است .خود این امر می تواند به اهمیت موضوع آموزش بهویاژه آماوزشهاای مجاازی،
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اشاره داشته باشد .یی آماری که از گزارشهای مدیریت منابع انسانی بانک قرضالحسانه رساالت باه
دست آمده است:
در سال  03 ،0001هزار نفرساعت آموزش (تماماً حضوری) برگزار شد؛
سال  003 ،0001هزار نفرساعت آموزش ( 0هزار نفرساعت برخ و  01هزار نفرساعت آفالین)؛
سال  03 ،0000هزار نفرساعت آموزش ( 03هزار نفرساعت برخ و  03هزار نفرساعت آفالین)؛
سال  030 ،0000هزار نفرساعت آموزش که  01هزار نفرساعت آماوزش مجاازی (حادود 01333
نفرساعت آموزش آفالین و  00هزار نفرساعت برخ ) برگزار شد .همانگونه که مالحظه میشاود در
یی چند سال گذشته ،غالب دوره های برگزار شده در این بانک ،از صددرصد حضاوری باه اکثریات
قریب بهاتفاق مجازی سوق پیدا کرده است.
بهویژه در سال جاری و با توجه به بحران کرونا ،تقریباً تمام دورههای آموزشی بانک قرضالحسنه
رسالت به صورت مجازی برگزار شد.
در موسسه اعتباری کوثر نیز در سال  ،0001حدود  01هزار نفرساعت دوره آموزشای برگازار شاد
( 00هزار نفرساعت ،مجازی برخ و  0هزار نفرساعت ،آفالین)؛
سال  030 ،0001هزار نفرساعت آموزش ( 03هزار نفرساعت ،مجازی برخ و  01هزار نفرساعت،
آفالین)؛
سال  00 ،0000هزار نفرساعت آموزش ( 03هزار نفرساعت ،مجازی برخ و  00هزار نفرسااعت،
آفالین)؛
سال  030 ،0000هزار نفرساعت آموزش ( 00هزار نفرساعت ،مجازی برخ و  11هزار نفرساعت،
آفالین) برگزار گردید .در این موسسه نیز همانناد باناک قارضالحسانه رساالت ،دورههاا از اکثریات
حضوری ،به اکثریت مجازی تغییر یافتند که این تغییر رویکرد ،نشاندهنده تغییار ناوع نگااه مادیران و
تغییر نوع نیاز فراگیران است.

مسئله پژوهش
همانیور که ذکر شد ،تغییرات اساسی در رویکردهای آموزشای بسایاری از ساازمانهاا در حاال
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شکل گیری است و یا بهتر بگوییم که این تغییر رویکرد ،شکل گرفته است .ارتبایات و جهاانی شادن
ایالعات و وقوع بحرانهاای هماهگیار جهاانی (مانناد بحاران بیمااریهاا و یاا بحارانهاای ماالی کاه
محدودیتها را افزایش داده و لزوم همسو و هماهنگ شدن با علوم روز را افزایش میدهد) به جد ،در
حال گسترش فزاینده است و لذا سازمانهایی موفق خواهند بود که از این عرصه ،نهتنهاا عقاب نمانناد
بلکه بتوانند بر این تغییرات رویکردی ،فائق آمده و در واقع این تغییرات را مدیریت کنند .اگر یکی از
مهمترین بخشهای سازمانها را آموزش بدانیم (بهویژه سازمانهایی کاه در اااهر باا اماور آموزشای،
برخورد مستقیم ندارند ،در مقایسه با دانشگاهها و مؤسساتی که کارشان ،آموزش و پاژوهش و تحقیاق
است) ،می توانیم بگوییم پیشانی برخورد با این تغییرات ،از یرفای واحادهای آماوزش مایباشاند و از
یرف دیگر ،پیشانی همسو نمودن سازمانها با تغییرات اینچنینی نیز واحدهای آموزش سازمانهاست.
لذا تعریفی که از آموزش مفید و کارا در نظر میگیریم ،خودبهخود ،ما را به این سمت سوق مایدهاد
که صرف پر نمودن ساعت های آموزشی و درج در پروندههای دانشجویان و یاا کارکناان ساازمانهاا
بهعنوان گذراندن دورههای آموزشای ،مصاداق همساویی باا رویکاردهاای تغییریافتاه نظاام آموزشای
سازمانها و مؤسسات نیست؛ بلکه باید به میزان رضایتمندی شرکتکنندگان ،بهارهوری آماوزشهاا و
توانمندیها و شایستگی ها توجه عمیق شود .در پژوهش حاضر ،محقق به دنبال این اسات کاه یکای از
این سطوح ،یعنی میزان رضایت مخایبین دورههای آموزشی را مدنظر قرار دهد .چراکه ناوک پیکاان
همسویی با فرایندهای یاددهی-یادگیری ،میزان رضایت مخایبینی است که کلیه فرایندهای آموزشی،
بهمنظور افزایش کارایی و بهرهوری ایشاان اتخااذ گردیاده اسات؛ لاذا در صاورت عادم رضاایتمندی
مخایبین ،از انواع و اقسام آموزشها ،نمیتوان به بهرهوریهای آتای امیادوار باود .بناابراین هماه ایان
موارد ،ما را بر آن داشت تا با نگاهی دقیق به محتواهای مورداساتفاده در ساازمانهاا و دانشاگاههاا ،باه
بررسی نتایج به دست آمده از دورههای آموزشی بپر دازیم و بررسای نمااییم کاه باا توجاه باه شارای
سازمانی و آموزشای ،از باین محتواهاای صاوتی-تصاویری و متنای-تصاویری ،بهتارین محتواهاا چاه
محتواهایی هستند.
سؤاالت محقق از این قرار است:
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 .0آیا محتواهای متنی-تصویری اثربخش میباشند؟
 .0آیا محتواهای صوتی-تصویری اثربخشی دارند؟
 .0آیا محتواهای صوتی-تصویری اثربخشتر از محتواهای متنی-تصویری هستند؟
با پیدایش و گسترش فناوری رایانه و اینترنت ،وسیله جدید و قدرتمندی در اختیار دانشگاهها قرار
گرفته که با آن ،هم می توانند به مقاصد سازمان خود نائل شوند و هم محای هاای یااددهی-یاادگیری
پویا و جدیدی ایجاد کنند .امروزه اغلب دانشگاه ها توجه خود را به آموزش از راه دور مبتنای بار وب
معطوف کردهاند .بسیاری از مؤسسات آموزش عالی ،برنامههای آموزش مجاازی برگازار کاردهاناد و
هماکنون بسیاری از مؤسسات دیگر و دانشاگاههاا باا شاتاب در حاال تادارک دیادن و آمااده نماودن
برنامههای مجازی میباشند (مرتضوی اقدم و همکاران.)0000 ،
به دلیل نواهور بودن یراحی آموزشهای مجازی و همچنین دستاوردهای دانشی و تجربی بسایار
اندک در این زمینه ،یراحی و تولید محتوای آموزشی مجازی به یکای از چاالشهاای اساسای تبادیل
شده است .با عنایت به اینکه اغلب محتواهای آموزشی مجازی به صورت چندرسانهای آموزشی تولید
میشوند و ازآنجاکه تولید چند رسانهای ها بر اساس استاندارد و اصول معینای اسات ،توجاه باه میازان
رعایت این اصول و استانداردها در محتوای آموزشی مجازی ،اهمیت و ضرورت ویژهای پیدا میکناد
(مرتضوی اقدم و همکاران.)0000 ،

پیشینه نظری پژوهش
با اهور و پیشرفت فناوری های ارتبایی و ایالعاتی جهانی و تأثیر آن بر همهی ابعاد زندگی بشار،
جهان وارد جامعه ی جدید به نام جامعه ایالعاتی شده است .نظام آموزشی باهعناوان مهامتارین رکان
هدایتکننده جامعه به سمت جامعه ایالعاتی و تشکیل سرمایه انسانی در این فرایند ،مهمترین نقش را
بر عهده دارد؛ تحقق این امر ،نیازمند بازنگری در سیاست ها و راهبردهای نظاام آموزشای و جاایگزین
کردن مفهوم یادگیری الکترونیکی است (آتشک.)0001 ،
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گریسون )0331( 1پنج نسل از آموزشهای از راه دور را به شرح زیر شناسایی کرده است:
نسل اول :پیترز )0333( 2نخستین نسل آموزش از راه دور بر مبنای ویژگایهاای الگاوی ساازمانی
فورد را تعریف می کند که در آن ،اقتصاد ترازویای باه وسایله اصاول تاایلوری همچاون تقسایم کاار،
کنترلهای مدیریتی شدید و روشهای اعمال مسئولیت ،نمود پیدا میکند.
نسل دوم :نسل دوم در دورهای شکل گرفت که فناوریهای جدیدتر جمعای رساانههاای رادیاو و
تلویزیون به وجود آمده و نظریه یادگیری شناختی با استقبال روزافزونی مواجه شده بود.
نسل سوم :نسل سوم از مزیتی همچون امکان برقراری تعاامالت انساانی هامزماان و غیار هامزماان
بهویژه همایشهای صوتی ،تصویری و رایانهای برخوردار است.
نسل چهارم :لوزن و مور )0000( 3و تایلور )0333( 4معتقدند که نسل چهارمی نیز اهور پیدا کرده
و توانسته است سه ویژگی عمده و اولیه شبکه را با هم تلفیق سازد؛ یعنی بازیاابی حجام گساتردهای از
ا یالعااات محتااوایی ،ارفیاات تعاااملی ارتبایااات مبتناای باار رایانااه و قاادرت پردازشااگری مربااو بااه
پردازشگرهای محلی از یریق نرمافزارهای برنامهنویسی رایانه به خصوص «جاوا« (لوزن و مور  0000و
تایلور .)0333
ما در حال گذر از جامعه صنعت محور به جامعه ایالعات محور ،یا بهعبارتدیگر گذر از دنیاای
فیزیکی به دنیای مجازی هستیم .ورود به عصر ایالعات و زندگی اثربخش در جامعه ایالعات محور،
مستلزم شناخت ویژگی های آن است .یکی از نهادهای اجتماعی که در این عصر ،دستخوش تغییارات
وسیع خواهد شاد ،نهااد آماوزش و یاادگیری در ساطوح عماومی و عاالی اسات .در گاذر باه جامعاه
ایالعاتی ،نقش عمده بر دوش دانشآموختگان جامعه است و آموزش و یادگیری ،میباید بار اسااس
رویکردهای جدید تنظیم شود .پیشنیااز وارد شادن باه ایان پهناه ،گساترش ساریع و وسایع آماوزش
مجااازی ،از پااایینتاارین تااا باااالترین سااطح نظااام آموزشاای کشااور اساات( .فااروتن ،0001 ،بااه نقاال از
سرچشمی.)0000 ،
1. Grayson
2. Peters
3. Luzen & Moore
4. Taylor
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الگوی کرک پاتریک :1یکای از الگوهاایی کاه باه مقایساه اثربخشای مایپاردازد الگاوی کارک
پاتریک است.
این مدل ،دوره های آموزشی را با چهار سؤال روبرو میسازد که انجام ارزشیابی هر ساطح باه هار
کدام از این سؤالها پاسخ میدهد:
 -0واکنش :2آیا فراگیران دوره آموزشای ،واکانش مطلاوبی نسابت باه دوره برگازار شاده نشاان
دادهاند؟
 -2یادگیری :3آیا دوره آموزشی برگزار شده توانسته است افزایش مطلاوبی در داناش فراگیاران
ایجاد نماید؟
 -3رفتار :4آیا دوره آموزشی برگزار شده توانسته است تغییار مطلاوبی در رفتاار فراگیاران ایجااد
نماید؟
5

 -0نتیجه  :آیا دوره آموزشی برگزار شده توانسته است مشکل موجود را رفع و اهداف ساازمانی
را محقق کند؟ (نظامیان و همکاران.)0003 ،
همچنین از نظر صادقی و همکاران (سنجش و ارزشیابی اثربخشی دورههاای آموزشای تخصصای
راه آهن جمهوری اسالمی ایران بر اسااس الگاوی کارک پاتریاک )00 :0000 ،الگاوی چهارساطحی
کرک پاتریک یک چارچوب عملی را برای دست اندرکاران آموزش به منظاور ارزشایابی اثربخشای
برنامههای آموزشی فراهم می کند .چرا کاه موفقیات یاک ساازمان در زمیناههاای مختلاف در گاروه
برخورداری از یک نظام آموزشی منسجم و پویاست (عباسیان)0001 ،
 -0واکنش :منظور از واکنش ،میزان عکس العملی است کاه فراگیاران باه کلیاه عوامال ماؤثر در
اجرای یک برنامه آموزشی از خود نشان میدهند .ایان واکانش را مایتاوان از یریاق پرسشانامه و یاا
روش های معمول دیگر به دست آورد .واکنش ،چگونگی احساس شرکتکنندگان را در مورد برنامه
1. Kirkpatrick

 .0در پژوهش حاضر ،این سطح مدنظر محقق بوده است.
3. Learning
4. Behaviour
5. Result
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آموزش اندازهگیری میکند ،این پیماایشهاا باه دنباال دریافات نظارات شارکتکننادگان نسابت باه
آموزش ،برنامه ریزی ،مواد و تجهیزات آموزش ،کالس یا وساایل ،ارزش و عماق محتاوای دورههاای
آموزشی و ...است (صادقی و همکاران0000 ،؛ به نقل از پاتریک.)0331 ،
 -2یادگیری (دانش) :یادگیری عبارت است از تعیین میزان فراگیاری مهاارتهاا ،تکنیاکهاا و
حقایقی که یی دوره آموزشی به شرکت کنندگان آموخته شده و برای آنان روشان گردیاده اسات و
می توان از یریق آزمون های قبل ،ضامن و بعاد از شارکت در دوره آموزشای ،باه میازان آن پای بارد
(همان).
 -3رفتار :منظور از رفتار ،چگونگی و میزان تغییراتی است که در رفتاار شارکتکننادگان در اثار
شرکت در دوره آموزشی حاصل میشود و آن را می توان با ادامه ارزیابی در محی واقعی کار روشن
کرد .این سطح نسبت به سطح قبلی بسیار چالشبرانگیز و حساس است که کرک پاتریک ،سه دلیل را
در این مورد ذکر میکند :اوالً شرکت کنندگان باید فرصتی را برای تغییر رفتارشان باه دسات آورناد؛
ثانیاً زمان تغییر رفتار را به صورت واقعی نمیتوان پیشبینی کرد؛ ثالثاً جو سازمانی است که میتواند بر
تغییر کردن یا نکردن رفتار در حین کار تأثیر داشته باشد (همان).
 -0نتایج :م نظور از نتایج ،میزان تحقق اهدافی است که به یور مستقیم به محی کار ارتباا دارد.
اندازه گیری ساطح چهاارم بسایار مشاکل اسات و در آن ،شاواهدی از نتاایج از قبیال کااهش هزیناه،
دوبارهکاری  ،نسبت جابجایی و سوانح و افزایش کیفیت تولیادات ،ساود و فاروش ،بررسای مایشاود
(همان).
از نظر عزیزیفر و همکاران ( ،)0000گرگ کرسلی به ده عنصر اساسی تشکیل دهناده آماوزش
بر خ (الکترونیکی) اشاره کرده است که به شرح ذیل میباشند:
 .0محتوا؛
 .0فرایند ،مبتنی بر روش آموزشی هماهنگی– سازماندهی؛
 .0برنامه کاربردی ،شامل انعطافپذیری و قابلیت استفاده؛
 .0برنامهریزی ،شامل انگیزه و حجم کار؛
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 .1ارائه و بهکارگیری ،شامل بازخورد؛
 .1ارزیابی ،شامل سنجش و کمکرسانی.
از نظر آهنچیان و همکاران ( ،)0001این الگو در ارزشیابی برنامههای آموزشی ضمن خادمت در
سازمانها به یور وسیع ،مورد استفاده قرار گرفته است .برای تعیین ارزش دورههای آموزشی ،مدلها و
الگوهای متعددی وجود دارد که از مهمترین آنها میتوان به مادل ارزشایابی کارک پاتریاک اشااره
کرد .این الگو که در ارزشیابی برنامههای آموزشی ضمن خدمت در ساازمانهاا باه یاور وسایع ماورد
استفاده قرار گرفته است شباهت زیادی به هرم میلر شناخته شده در ارزشیابی دانشجویان پزشکی دارد.
سهولت درک و سادگی در کاربرد ،از علل محبوبیت این الگاو در نازد ارزشایابان ،اسااتید و مادیران
برنامههای آموزشی است.

پیشینه تجربی پژوهش
در اواخر دهه  0013بود که امکان ذخیرهسازی اولین متن آزمایشی به صورت دیجیتالی در رایاناه
به وجود آمد .در اوایل دهه  0003اولین کتاب الکترونیکی در زمیناه ادبیاات کالسایک ،امکاان ارائاه
یافت .ساخت اولین کتابخانه الکترونیکی در دانشگاه کلمبیا در اوایل دهه  0003صورت گرفت .اواخر
همان دهه ،دائرهالمعارف  01جلدی به صورت الکترونیکی انتشاار یافات .شارکت ساونی اوایال دهاه
 0003اولین دستگاه کتابخوان الکترونیکی را به بازار عرضه کرد .اولین کاالسهاای آموزشای کاه باه
صورت همزمان برگزار میشد ،در دانشگاه میشیگان در اوایل دهه  0003برگزار شد کاه امکاان ارائاه
یافت و در واقع عملیاتی گردید .از اواسا دهاه  0003در دانشاگاههاای آمریکاا ،اروپاا و هناد ،ارائاه
درسهای اینترنتی به صورت آزمایشی آغاز به کار کرد .اولین دورههای آموزشی تحت وب در ساال
 0001راهاندازی شد و در سال  0000اولین دانشگاه مجازی پدید آمد .سرانجام در سال  0000دو نهااد
آموزشی سنتی و مدرن (مجازی) در کنار هم در دانشگاهها حضور یافتند .در این میان ،عوامل ماؤثری
تسریعکننده رشد روزافزون آموزش مجازی شادند :توساعه زیرسااخت مخاابراتی و امکاان دسترسای
سریع به اینترنت ،کاهش بهای رایانه (از  033واحد در دهه  03به کمتر از  03واحد در انتهای دهاه 03
میالدی)؛ پیدایش اینترنت گرافیکی و تار جهانگستری (وب) و توسعهی پیمانهاای جدیاد فرامتنای و
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فرارسانه از مهمترین عوامل مؤثر تسریع رشد آموزش مجازی بودهاند .اگر نگاهی سطحی و گاذرا باه
تعداد کاربران اینترنت داشته باشیم مالحظه میشود این تعداد که  00میلیون نفر در سال  0000بوده باه
 030میلیون نفر در سال  0330و یک میلیارد نفر در سال  0331رسیده است؛ ایان موضاوع باه وضاوح
رشد سریع این فناوری را نشان میدهد .در این زمینه ایجاد رشتههاای اینترنتای در درون دانشاگاههاای
موجود بهعنوان مکمل کالسهای سنتی (و نه بهعنوان جایگزین آنها) یکی از اصلیترین راهکارهای
تحقق دانشگاه مجازی بوده است .به همین دلیل تاکنون بیش از  033دانشاگاه اقادام باه تأسایس رشاته
اینترنتی کردهاند .همچنین ایجاد دانشگاههای جدید در بستر اینترنت راهحل دیگری بوده اسات کاه از
گذشته تاکنون ،انواع مختلف این نوع دانشگاهها را به وجود آورده است؛ از جمله دانشاگاه فاونیکس
در آمریکا با  00333دانشجو و دانشگاه تامیل در هند .عالوه بر این ،در عرصه بینالمللی ،چند دانشگاه
به صورت مشترک اقدام به تأسیس دانشگاه مجازی کردهاند از جمله دانشگاه کالید از همکااری باین
دانشگاه های انگلستان ،اساکاتلند و ساایر کشاورهاای اروپاایی در ساال  0001تأسایس شاد؛ دانشاگاه
فرمانداران غربی از تشکل مشترک  01دانشگاه در سال  0000تأسیس شد و بااالخره دانشاگاه مجاازی
کالیفرنیا تشکلی از  01موسسه آموزشی بوده است (منتظر.)0000 ،
تحقیقات انجام شده در زمینه ارزشیابی محتوای آموزش الکترونیکی که اشاره به اثربخشی آن نیاز
دارد در مقاالت و مجالت متعددی انجاام شاده اسات .پایشازایان در پژوهشای کاه در نشاریه علمای
پژوهشی فناوری آموزش ،توس پری مرتضوی اقدم و همکاران ( )0000منتشر شد به اصاول یراحای
چندرسانهای مایر 1با هدف ارزشیابی محتوای الکترونیکی پرداخته شاد .جامعاه آمااری ایان پاژوهش،
شامل محتوای الکترونیکی در دانشگاه خواجه نصیرالدین یوسی بوده است که ابزار جمعآوری دادهها
شامل چکلیستی محققساخته دارای مقیاس پنج درجهای لیکارت باا روایای محتاوایی و پایاایی 3/01
بوده است .نتایج تحقیق مذکور نشان داد که میزان مطابقت محتوای مذکور با اصول مجاورت زمانی و
 ) Mayer( .0اصول هفتگانه مایر شاامل اصال چندرساانهای  ،اصال مجااورت مکاانی ،اصال مجااورت زماانی (کاه در ایان
پژوهش با عنوان اصل همزمانی مورد استفاده قرار گرفته است) ،اصل پیوستگی یا انساجام ،اصال کاناالهاای حسای ،اصال
افزونگی یا مازاد و اصل تفاوتهای فردی میشود.
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افزونگی در وضعیت مطلوب ،با اصول چندرسانهای ،مجاورت مکانی ،پیوستگی و کانالهای حسی در
وضعیت نسبتاً مطلوب و با اصل تفاوتهای فردی در وضعیت نامطلوب بوده است.
تحقیقات غالمعلی منتظر تحت عنوان «جستاری دربارهی دانشگاه مجازی و یادگیری الکترونیکی«
( ) 0000به بیان نمودهای گوناگون یادگیری از راه دور و یادگیری برخ به بررسی چالشهاا باهویاژه
موارد مربو به محتوا پرداخته است.
تحقیقات فرزانه شاه بیگی و سمانه نظری ( )0003به بیان حرکت گستردهتر در سراسر دنیا به سمت
آموزش های مجازی پرداخت که علت اصلی آن مزایای فراوانی باود کاه آماوزش مجاازی نسابت باه
آموزشهای سنتی داشته است.
همچنین یادگیری الکترونیک و جایگاه آن در نظام آموزش دانشگاهی که توس لیال غالمحسینی
( ) 0000نگاشته شد ،ضمن ارائه تعریفی جامع از فناوری ایالعاتی و ارتبایی به بررسی مسئله یادگیری
الکترونیک ،آموزش مجازی ،آموزش از راه دور و نقاش فنااوری هاای ایالعااتی و ارتباایی در ایان
آموزش پرداخته شد و با تأکید بر آموزش سیساتمی ،اناواع آماوزش و یاادگیری باه صاورت مجاازی
معرفی شد.
در مقاله ای که تحت عنوان « سیستم ارزیابی محتاوای الکترونیکای باه منظاور تعیاین ساطح انتقاال
مفاهیم به یادگیرندگان از یریق تحلیل برچسبها« توسا احماد کااردان و شابنم تیماوری در نشاریه
علمی پژوهشی انجمن کامپیوتر ایران ( )0000به چاپ رسید یک روش ارزیابی محتاوای الکترونیکای
از یریق ثبت تعامالت کاربر با محتوا ارائه شد که در آن در یک محی  ،برچسبگذاری ایجاد شاد و
هدف آن تشخیص میزان جامعیت و قابلیت انتقال محتوا بوده است.
« ارزیابی کیفیت مراحل تولید محتوای الکترونیکی در برنامه درسی دانشگاه علوم پزشاکی مشاهد«
( )0003که توس مهوش کاامیقره چه و همکااران در فصالنامه مطالعاات انادازهگیاری و ارزشایابی
آموزشاای بااه چاااپ رسااید نشااان داد کااه عملکاارد مراحال تولیااد محتااوای الکترونیکاای و نقااشهااا و
مسئولیتها در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سطح نسبتاً مطلوبی قرار دارد.
در مقاله «ارزیابی کیفیت نرم افزارهای آموزشی دوره ابتدایی بر اساس اصول اولیه آموزش مریال«
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( )0000که توس عادلیپور و کرمی در نشریه علمی پژوهشی آموزش و ارزشایابی نگاشاته شاد بیاان
گردید کاه باهکاارگیری اصال مساالهمحاوری مریال ،تاأثیر مثبتای بار یاادگیری دارد .ارزیاابی اصال
مساله محوری حاکی از آن بود که در نرمافزارهای آموزشی ،این اصال در ساطح نسابتاً مطلاوبی قارار
داشته و نرم افزارهای دوره ابتدایی ،ضمن داشتن تناسب با نیازهای فراگیاران تاا حادودی امکاان حال
مسائل واقعی را فراهم میکنند.

فرضیهها و مدل مفهومی
مدل مفهومی
پژوهش حاضر دارای دو متغیر مستقل ،یک متغیر مزاحم و یک متغیر وابسته است .در این تحقیق،
متغیرهای مستقل ،محتوای متنی-تصویری و محتوای صوتی-تصویری است .متغیار وابساته ،اثربخشای
محتوا از نگاه پرسششوندگان و باالخره یک متغیر مزاحم نیز در پژوهش حاضر پیشبینی شده است با
عنوان میزان دانستههای قبلی پرسششوندگان نسبت به محتواهای متنی-تصویری و صوتی-تصویری.
محتوای متنی-تصویری (متغیر مستقل)

اثربخشی (متغیر وابسته)

محتوای صوتی-تصویری (متغیر مستقل)

دانستههای قبلی (متغیر مزاحم)
شکل .0

همانگونه که از مدل مفهومی برمیآید ،فرض بر این است که محتوای متنی-تصویری و همچنین
محتوای صوتی-تصویری اثاربخش مایباشاند؛ اماا نکتاه ای کاه وجاود دارد ،متغیار مازاحم باا عناوان
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دانستههای قبلی نمونههاست که در اینجا ،جزو محدودیتهای پاژوهش باه حسااب مایآیاد؛ چراکاه
ممکن است برخی نمونهها هیچگونه دانشی نسبت به هیچکدام از سطوح محتواهای ارائه شاده نداشاته
باشند و از نظر ایشان هر دو سطح از محتوا اثربخش تلقی گاردد و از یرفای هام ممکان اسات برخای
نمونه ها با دانش کامل ،نسبت به محتواهاا در تکمیال پرسشانامه شارکت نمایناد کاه در ایان صاورت،
مقایسه اثربخشی محتواها از نظر ایشان ،با مانع مواجه خواهد شد.

فرضیهها
لذا بر این اساس ،فرضیههای زیر مفروض است:
محتوای متنی-تصویری از اثربخشی زیادی برخوردار است و رضایت پرسش شاوندگان را کساب
مینماید.
محتوای صوتی-تصویری از اثربخشی زیادی برخوردار است و رضایت پرسششوندگان را کسب
مینماید.
با توجه به اینکه همزمانی ارائه محتوا هم به صورت دیاداری و هام باه صاورت شانیداری تاأثیری
زیادی در اثربخشی محتواها دارد ،محتوای صوتی-تصویری از محتاوای متنای-تصاویری اثاربخشتار
است.

روششناسی تحقیق
در تحقیقهای پیمایشی ،تعیین واحد تحلیل و بهتبع آن سطح تحلیل ،نقش محوری را ایفا مینماید.
واحد تحلیل ،بازگوکننده سطح جمعآوری داده های ایالعاتی در تحلیل است (غالمیاان و همکااران،
 .)0001واحد تحلیل ،واحدی است که در یک تحقیق علمی-پیمایشای ماورد تحلیال قارار مایگیارد.
واحدهای تحلیل در سطوح مختلف تحلیل از فرد تاا ساازمان و حتای فراتار از آن در ساطح صانعت و
کشور قرار دارند .در تحقیق های پیمایشی ،انتخاب واحد تحلیل و توجه باه ساطح تحلیال آن باه دلیال
ارتبا تنگاتنگ با جمعآوری داده ها و همچنین ارتبا آن با خروجای ،نتاایج کاار و تفسایر جامعاهی
آماری به لحاظ برقراری شر استقالل واحدهای تحلیل و تصادفی باودن دادههاا بسایار حاائز اهمیات
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است .داده ها نقش حیاتی را در تحقیق ایفا نموده و بازیگران اصلی در تحقیقهای پیمایشی مایباشاند؛
بنابراین منبع جمعآوری آنها باید به درستی انتخاب گردد؛ در غیر این صاورت منجار باه جماعآوری
دادههای اشتباه و غیرتصادفی و ورودی نادرست که به یاور متاوالی خروجای نادرساتی را نیاز در پای
خواهااد داشاات ،ماایگااردد .در تحقیااقهااای پیمایشاای ،توجااه بااه سااطح تحلیاال از نکااات کلیاادی در
نظریهپردازی و تحلیل داده ها است .شناخت سطح تحلیل به شناخت دقیاق ماهیات ساازههاای انتخااب
شده در تحقیق وابسته اسات (غالمیاان و همکااران ،0001 ،برگرفتاه از علاوی .)0000 ،بادین ترتیاب،
عناصر یرح تحقیق باید در همان ابتدای تحقیق ،حداقل قبال از مرحلاهی جماعآوری دادههاا در نظار
گرفته شود و باید ساختار بسیار تعاملی میان عناصر پژوهش برقرار گردد (غالمیان و همکااران،0001 ،
برگرفته از دلما .)0303 ،از نظر شاکلتون )0300( 1نتایج اشتباه اتخاذ شده از یک تحقیق منجر به اشتباه
در تحقیق های دیگری خواهد شد که پیشینه یکدیگر بوده و یا جهت حل مشاکلی باا یکادیگر ادغاام
می شوند؛ بنابراین انتخاب واحد تحلیل باید با دقت نظر به درستی انجام پذیرد .عالوه بار ماوارد فاوق،
تمرکز کم محققان بر مباحث روش تحقیق که واحد تحلیل در زیرمجموعه این مباحث قرار مایگیارد
و یا فقدان تسل کافی بر مبانی نظری ،خود ،مسئله ای مهم و شایان توجه در این زمیناه اسات .ایان در
حالی است که محققان در بعضی از مقاالت ،تنها با اتکا به اعداد و ارقام به دنبال ارائه تواناییهای خود
در روشها و فنه ای آماری هستند و به زیربنای تحقیاق کاه روش تحقیاق و همچناین انتخااب واحاد
تحلیل مناسب است توجه کمتری نسبت به فنها میشود (غالمیان و همکاران.)0001 ،
در این تحقیق از اصول هفتگانه مایر در ارزشیابی محتوای آموزش الکترونیکی استفاده شده است.
بر این اساس با توجه به پر سشنامه محقق ساخته ،بعد از ارائه هر محتوا به فراگیران ،پرسشنامه نیز تحویل
می گردد تا میزان دستیابی فراگیران به اهداف از پیش تعیین شده که بر اساس مدل هفتگانه ماایر اسات
بررسی و سنجش گردد؛ لاذا بایاد گفات روش ماورد اساتفاده بارای انجاام تحقیاق ،روش توصایفی-
پیمایشی است.
پرسشنامه یراحی شده ،پرسشنامه  1سطحی لیکرت میباشاد و دارای گزیناههاای کاامالً ماوافقم،
1. Shackleton
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موافقم ،نظری ندارم ،مخالفم و کامالً مخالفم بوده است؛ لذا بارای باه دسات آوردن دیتاای عاددی و
فراهم نمودن امکان انجام آزمونهای آماری ،از اعداد  0تا  1بهعنوان دادههای عددی هرکدام از این 1
سطح استفاده شاد .باهعباارتدیگار ،بعاد از جماعآوری پرسشانامه هاای تکمیال شاده ،باه ازای تماام
گزینههای «کامالً موافقم« مقدار عددی  ،1به ازای تمام گزینههای «موافقم« مقادار عاددی  ،0باه ازای
تمام گزینههای «نظری ندارم« مقدار عددی  ،0به ازای تمام گزینههای «مخالفم« مقادار عاددی  0و باه
ازای تمام گزینههای «کامالً مخالفم« مقدار عددی  0در نظر گرفتاه شاد و بار اسااس اعاداد باه دسات
آمده ،تحلیلهای آماری صورت گرفت.
جامعه آماری پژوهش حاضر 001 ،نفر از کارکنان ستادی بانک قرضالحسنه رسالت میباشند .باا
توجه به اینکه پژوهش حاضر از نوع توصیفی-پیمایشی باوده نموناهگیاری آن (کاه بار اسااس جادول
مورگان است) شامل  033نفر از کارکنان ستادی بانک قارضالحسانه رساالت مایشاود کاه باه روش
نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند .با توجه باه گساترش بسایار زیااد آماوزشهاای مجاازی در باناک
قرض الحسنه رسالت (بهگونهای که با توجه باه تغییارات مادل هاای بانکاداری از بانکاداری سانتی باه
بانکداری اجتماعی و تمامدیجیتاال ،آماوزش هاای مجاازی همگاانی و هفتگای شاامل تماام کارکناان
میشود) کارکنان ستادی بانک قرضالحسنه رسالت ،یکی از بهترین گزینه ها برای رسیدن باه اهاداف
پژوهش میباشند .برای رسیدن به اهداف موردنظر پژوهش( ،با توجه به استفاده از اصول هفتگانه ماایر
و تقسیمبندی این اصول به سه دسته صوت ،تصویر و متن) دو نوع پرسشانامه یراحای گردیاده اسات؛
سؤاالت پرسشنامه توس محقق تهیه و توس متخصصان موضاوعی ،تائیاد و ویارایش نهاایی گردیاد.
بهمنظور اندازهگیری روایی ،سؤاالت پرسشنامه در باین  03متخصاص موضاوعی ،توزیاع و روایای آن
تائید گردید .روایی پرسشنامه به تائید متخصصان رسید و برای تائید پایایی پرسشنامه مربو به محتوای
متنی-تصویری ،مقدار آلفای کرونباخ 3/01 0به دست آمد .همچنین برای تائید پایایی پرسشنامه مربو
به محتوای صوتی-تصویری ،مقدار آلفای کرونباخ  3/00به دست آمد که نشاندهنده تائید پایایی این
دو پرسشنامه است.
1 .Cronbach's alpha

121

پژوهشهای پیشرفت :سیستمها و راهبردها ،سال دوم ،شماره  ،3پاییز 0011

پرسشنامه ای که توس محقق یراحی گردیده اسات شاامل  00ساؤال ،یعنای  00ساؤال در زمیناه
محتوای متنی-تصویری و  00سؤال در زمینه محتوای صوتی-تصویری میباشد.
در یکی از اصول مایر ،تحت عنوان اصل همزمانی ،همزمانی ارائاه ساطوح مختلاف محتاوا (ماثالً
همزمانی ارائاه محتاوای صاوتی و محتاوای تصاویری و یاا همزماانی ارائاه محتاوای متنای و محتاوای
تصویری) موردتوجه قرار گرفته است ،لذا پرسشنامه با  00سؤال ،شامل هر دو سطح محتوا میشود.

یافتههای پژوهش
1

در پژوهش حاضر از آزمون ناپارامتریاک مرباع کاای (خای دو) اساتفاده شاد .خروجای آزماون
آماری نرمافزار  spssدر مورد مقدار آلفای کرونباخ پرسشنامه مربو به محتوای متنی-تصویری برابار
با  3/01به دست آمد .همچنین مقدار آلفای کرونباخ پرسشنامه مربو باه محتاوای صاوتی-تصاویری
 3/00میباشد که نشاندهنده پایایی پرسشنامه است.
جدول .0
نام متغیر

مقدار آلفای کرونباخ

محتوای متنی-تصویری

3/01

محتوای صوتی-تصویری

3/00

همچنین خروجی آزمون آماری نرمافزار  spssنشاان داد کاه ساطح معنایداری ( )sigمرباو باه
محتوای متنی-تصویری برابر با  3/330است .با توجه به اینکه مقدار به دست آمده کمتر از  3/31است
لذا فرض صفر رد میشود و فرض خالف پذیرفته میگردد و این نشاندهنده این نکته است که مقادار
تفاوت معنیدار بوده و با  01درصد ایمینان می توان نتیجه گرفت که محتوای متنی-تصویری اثربخش
بوده است .همچنین سطح معنیداری ( )sigبرای محتوای صوتی-تصاویری برابار باا  3/333اسات کاه
مسلماً این امر نشاندهنده کمتر بودن مقدار به دست آمده از مقادار  3/31اسات و لاذا فارض صافر رد
میشود و فرض خالف پذیرفته میگردد و با  01درصد ایمینان مایتاوان نتیجاه گرفات کاه محتاوای

1. Chi-squared
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صوتی-تصویری اثربخش بوده است.
مقدار آماره مربع کای (خی دو) برای محتوای متنی-تصویری برابر  13/003و مقادار آمااره مرباع
کای برای محتوای صوتی-تصویری برابر باا  10/003مایباشاد کاه ایان امار نشاان مایدهاد محتاوای
صوتی-تصویری از محتوای متنی-تصویری اثربخشتر بوده است.
لذا بر اساس خروجیهای آزمون آماری نرمافزار  ،spssعالوه بر اینکه اثربخشای محتاوای متنای-
تصویری و اثربخشی محتوای صوتی-تصویری تائیاد گردیاد ،ارقاام باه دسات آماده تائیاد نماود کاه
محتوای صوتی-تصویری از محتوای متنی-تصویری اثربخش تر بوده است و لذا هر سه فرضایه مطارح
شده تائید شد .به یور خالصه:
جدول  .2نتایج آزمون فرضیههای پژوهش
فرضیهها
اثربخشی محتوای متنی-
تصویری
اثربخشی محتوای صوتی-
تصویری

مقدار آماره مربع

عدد معناداری ()sig

نتیجه

13/003

3/330

تائید فرضیه

10/003

3/333

تائید فرضیه

کای (خی دو)

تائید فرضیه

اثربخشتر بودن محتوای صوتی-تصویری نسبت به محتوای متنی-تصویری

فرضیه اثربخشی محتوای متنی-تصویری تائید شد.
فرضیه اثربخشی محتوای صوتی-تصویری تائید شد.
با توجه به باالتر بودن مقدار آماره مربع کای (خی دو) محتوای صوتی تصاویری ،بناابراین فرضایه
اثربخشتر بودن محتوای صوتی-تصویری نسبت به محتوای متنی-تصویری تائید شد.
جدول مقایسه سؤال به سؤال دو سطح محتوا به شرح زیر است:
جدول .3
نوع متغیر

مؤلفه سنجش شده

درصد رضایتمندی پرسششوندگان

متنی-تصویری

همزمانی مناسب ارائه متن و تصویر

01/01
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نوع متغیر

مؤلفه سنجش شده

درصد رضایتمندی پرسششوندگان

صوتی-تصویری

همزمانی مناسب ارائه صوت و تصویر

03/0

متنی-تصویری

صوتی-تصویری

همخوانی و تناسب تعداد تصاویر با مقدار
کلمات
همخوانی و تناسب تعداد تصاویر با مقدار
صوت

01/01

00/10

متنی-تصویری

صرف کمترین زمان برای درک مفاهیم

00/0

صوتی-تصویری

صرف کمترین زمان برای درک مفاهیم

00/00

متنی-تصویری

تناسب همزمانی متن و تصویر

01/0

صوتی-تصویری

تناسب همزمانی صوت و تصویر

00/00

متنی-تصویری

افزایش سطح دانش بعد از استفاده از محتوا

01/11

صوتی-تصویری

افزایش سطح دانش بعد از استفاده از محتوا

00/30

متنی-تصویری

کافی بودن مقدار متن

00/0

صوتی-تصویری

کافی بودن مقدار صوت

01/11

متنی-تصویری

کافی بودن تعداد تصاویر

01/01

صوتی-تصویری

کافی بودن تعداد تصاویر

01/00

متنی-تصویری

عدم لزوم استفاده از صوت به جای متن

00/00

صوتی-تصویری

عدم لزوم استفاده از متن به جای صوت

10/10

متنی-تصویری

عدم لزوم استفاده از صوت به جای تصاویر

01/11

صوتی-تصویری

عدم لزوم استفاده از متن به جای تصاویر

00/00

متنی-تصویری

عدم ابهام در دریافت مفاهیم متن و تصویر

00/00

صوتی-تصویری

عدم ابهام در دریافت مفاهیم صوت و تصویر

00/01

متنی-تصویری

مرتب بودن متن و تصویر

01/1

صوتی-تصویری

مرتب بودن صوت و تصویر

00

متنی-تصویری

اثربخشی کل محتوا

00/00
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نوع متغیر

مؤلفه سنجش شده

درصد رضایتمندی پرسششوندگان

صوتی-تصویری

اثربخشی کل محتوا

00/00

بر اساس نتایج به دست آمده در زمینه محتوای متنی-تصویری:
میزان رضایت پرسش شاوندگان در زمیناه کمتارین صارف وقات بارای درک مفااهیم موجاود در
کلمات  00/0درصد بوده است.
میزان رضایت در زمینه مطلوبیت کنار هم قرار گرفتن کلمات و تصاویر مرتب به هم  01/0درصد
میباشد.
میزان رضایت از همخوانی و تناسب تعداد تصاویر با مقدار کلمات  01/01درصد میباشد.
رضایتمندی از مطلوبیت همزمانی ارائه تصاویر و متون مرتب به هم  01/01درصد میباشد.
میزان رضایت از کافی بودن مقدار متن استفاده شده ،برابر با  00/0درصد است.
کافی بودن تعداد تصاویر به کار برده شده  01/01درصد ارزیابی شده است.
مرتب بودن تصاویر و متون ارائه شده  01/1درصد برآورد گردیده است.
پرسش شوندگان چندان تمایلی نداشته اند که از صوت باه جاای ماتن اساتفاده نشاود و لاذا 00/00
درصد ،میزان رضایت از عدم استفاده از صوت به جای متن بوده است.
همچنین در زمینه عدم استفاده از صوت به جای تصاویر ،میزان رضاایت پرساششاوندگان 01/11
درصد برآورد شده است.
در زمینه افزایش سطح دانش پرسش شوندگان ،بعد از مشاهده محتوا ،میزان رضایت ایشاان 01/11
درصد برآورد گردیده است.
در زمینه ابهام نداشتن مفاهیم باه کاار بارده شاده و همچناین عادم ابهاام در درک مفااهیم ،میازان
رضایت پرسششوندگان  00/00درصد بوده است.
در مجموع ،میزان رضایت پرساششاوندگان از محتاوای متنای-تصاویری  00/00درصاد بارآورد
گردیده است.
بر اساس نتایج به دست آمده در زمینه محتوای صوتی-تصویری:
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میزان رضایت پرسششوندگان از همزمانی ارائه صوت و تصویر به کار رفته شاده در محتاوا 03/0
درصد برآورد شده است که باالترین سطح میزان رضایت در هر دو سطح از محتوا میباشد.
در زمینه صرف کمترین زمان برای درک مفاهیم تصاویر و صوتها ،میزان رضایت  00/00درصد
برآورد گردیده است.
در زمینه عدم وجود ابهام در دریافت مفاهیم تصااویر و صاوتهاا  00/01درصاد ،میازان رضاایت
پرسششوندگان بوده است.
از نظاار کااافی بااودن تعااداد تصاااویر بااه کااار رفتااه شااده در محتااوا  01/00درصااد میاازان رضااایت
پرسششوندگان برآورد گردیده است.
کافی بودن مقدار صوت به کار رفته شده در محتوا ،رضایت  01/11درصد را نشان میدهد.
میزان رضایت پرسش شوندگان از عدم استفاده از متن به جای تصاویر ،عدد  00/00درصد را نشان
میدهد.
همچنین از نظر عدم استفاده از متن به جای صوت ،میزان رضایت پرساششاوندگان ،عادد 10/10
درصد را نشان می دهاد کاه کمتارین میازان رضاایت در هار دو ساطح از محتاوای متنای-تصاویری و
صوتی-تصویری میباشد.
در زمینه افزایش سطح دانش پرسش شوندگان بعد از استفاده از محتوا ،میزان رضایتمندی 00/30
درصد است.
همخوانی و تناسب تعداد تصاویر با مقادار صاوت باه کاار رفتاه شاده ،باه مقادار  00/10درصاد،
رضایتمندی را نشان میدهد.
از نظر پرسششوندگان ،تصاویر و صوت به کار رفته شده با هم مرتب بودهاند و ایشان  00درصاد
رضایتمندی در این زمینه داشتهاند.
در زمینااه مطلوبیاات کنااار هاام قاارار گاارفتن صااوت و تصاااویر بااه کااار رفتااه شااده ،رضااایت
پرسششوندگان  00/00درصد بوده است.
در مجموع ،میزان رضایت پرسششوندگان از محتوای صوتی-تصویری ارائه شده در این پژوهش
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 00/00درصد بوده است.

نتیجهگیری و پیشنهادات
در پژوهش حاضر ،سطح یک الگوی کرک پاتریک موردتوجه و بررسی قرار گرفته است .به این
معنا که واکنش پرسششوندگان در مواجهه با محتوای موردنظر چگونه است.
با توجه به سؤال اول پژوهش مبنی بر اینکه آیا محتواهایی متنی-تصویری اثربخش میباشند؟ بایاد
اذعان نمود که محتواهای متنی-تصویری اثربخش بودهاند و پیشنهاد میگردد با جدیت در فراینادهای
آموزشی کارکنان ستادی بانک قرضالحسنه رسالت مورد استفاده و بهرهبرداری قرار گیرند.
با توجه به سؤال دوم پژوهش مبنی بر اینکه آیا محتواهای صوتی-تصویری ،اثربخشای دارناد؟ باه
این نتیجه رسیدیم که محتواهای صوتی-تصویری از اثربخشی زیادی برخوردار هستند و این محتواهاا
نیز باید مورد توجه مدیران و متولیان آموزشی واحد ستادی بانک واقع گردند.
سؤال سوم پژوهش در مورد اینکه آیا محتواهای صوتی-تصویری اثربخشتر از محتواهای متنای-
تصویری هستند؟ می بایست گفت که بله؛ بنابراین به نظر میرسد بهتر است که سازمان از هر دو سطح
محتوا استفاده کند اما بسته به نیاز و زمان و امکاناتی که وجود دارد یبیعتاً استفاده از محتاوای مجاازی
در سطح صوتی-تصویری بیش از محتوای متنی-تصویری توصیه می شود .باا توجاه باه اینکاه هام در
درصدگیری های مربو به لحاظ کردن دیتاهای عددی برای نظرات پنج ساطحی (لیکارت) و هام در
آزمون آماری ناپارامتریک خی دو ،نتیجه این شد که هر دو محتوا اثربخش هستند؛ بنابراین بههیچوجه
حذف یکی و پیادهسازی سطح دیگری از محتوا توصیه نمیشود بلکه میبایست از هر دو سطح محتوا
استفاده کرد.
در مجموع اینگونه نتیجهگیری می شود که باا توجاه باه اینکاه اثربخشای هار دو ساطح از محتاوا
(متنی-تصویری و صوتی-تصویری) مورد تائید واقع شده است ،مدیران مناابع انساانی و متولیاان اماور
آموزشی واحد ستادی بانک قرضالحسنه رسالت میبایست در زمینه تهیه هر دو سطح از محتوا ولو باا
موضوعات مشابه ،اهتمام جدی مبذول نمایند؛ همچنین با توجه به اثربخشتر باودن محتاوای صاوتی-
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تصویری نسبت به محتوای متنی-تصویری ،اینگونه نتیجهگیری میشود که تهیاه محتواهاای صاوتی-
تصویری با توجه به مؤلفههای کمیت و کیفیت ،در اولویت اول مدیران و متولیان آموزشی قرار گیارد
و این امر خودبهخود نیاز به تشکیل تیم سازنده محتوا در این سطح را ایجاب مینماید؛ بهعبارتدیگر،
اگرچه هر دو سطح از محتواهای مجازی در پژوهش حاضر ،اثربخش بودهاند اماا مایبایسات اولویات
اول را به تولید و استفاده از محتواهای صوتی-تصویری نسبت به محتواهای متنی-تصویری داد.
نتیجه دیگری که میتوان از تائید هر سه فرضیه پژوهش به دست آورد این است که ااهراً استفاده
از محتواهایی که یک مفهوم و یا مطلب را با کانالهای ارتبایی مختلف ،منتقل میکنناد مایتواناد باه
مراتب اثربخشتر باشد؛ اگرچه ممکن است در وهله اول اینیور نمود پیدا کند که تکرار مکررات در
حال انجام است اما در واقع ،نتایج پژوهش حاضر باه ماا مای گویاد کاه مخایاب باا توجاه باه مزایاا و
محدودیتهایی که هر محتوایی میتواند داشته باشد ،ترجیح میدهد از محتواهایی بهرهمناد شاود کاه
بیشترین کانالهای ارتبایی با وی را درگیر می نماید .در واقع اینکه انتقال و یا تفهیم مطالاب و مفااهیم
به اشکال مختلف و از کانالهای ارتبایی متفاوت بیان شود میتواناد جاذاب و اثاربخش باشاد .بارای
مثال ،محدودیت عدم امکان استفاده از محتوای متنی ،در حین رانندگی ،با ارائه همان محتوا به صورت
صوتی ،می تواند پوشش داده شود .محدودیت عدم امکاان اساتفاده از صاوت یاک محتاوای مهام در
فضای شلوغ و پر سروصدا ،میتواند با متن به کار رفته شده در آن تا حدودی پوشش یابد .لذا اینیور
نتیجهگیری می شود که استفاده همزمان از صوت و متن ،به هماراه تصاویر کاه پایاه اصالی محتواهاای
پژوهش حاضر بوده است ،میتواند بر محدودیتهای مختلف که مانع فهام و درک کامال محتاوا در
موقعیتهای مختلف میشود غلبه نماید.
در پژوهش حاضر ،با سه محدودکننده مواجه بودهایم :متغیر مزاحم که در نقشه مفهومی پاژوهش
هم به آن اشاره شد ،شامل پیشدانستههای پرسششوندگان میشاده اسات؛ اینکاه ممکان اسات یاک
پرسااش شااونده تمااام محتواهااای ارائااه شااده را از باار بااوده باشااد .محاادودیت دوم ایاان بااود کااه اگاار
پرسش شونده ،نسبت به محتواها ،هیچ ذهنیتی هم نداشته باشاد ،ممکان اسات باا دیادن محتاوای اول،
یادگیری موردنظر را کسب نماید و لذا وقتی محتوا دوم به او ارائه میشود ،بر اساس پیشدانساتههاای
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حاصل شده از محتوای اول به پرسشها پاسخ دهاد؛ بناابراین در ایان قسامت هام مایتاوان گفات باا
محدودیت پیشدانستهها مواجهیم .البته ایان محادودیت در زمیناه محتاوای صاوتی-تصاویری صادق
میکند چون محتوای متنی-تصویری پیش از محتوای صوتی-تصویری ارائه شد .محدودیت سوم هام
این بود که از بین  033نفر تعداد نمونه شرکتکننده در پژوهش ،هماه ایان صاد نفار ،عینااً باه هار دو
پرسشنامه جواب ندادهاند .به این معنا که ماثالً در یاک واحاد اساتانی 03 ،نفار پرساششاونده در نظار
گرفته شد؛ اما مثالً  01نفر پرسشنامه اول را تکمیل نمودناد ولای پرسشانامه دوم را هار  03نفار تکمیال
نمودند .لذا برای جبران  1نفری که از استان مربویه ،پرسشنامه اول را تکمیل ننماوده بودناد ،پانج نفار
دیگر از استانی دیگر جایگزین شد که ایان نفارات جدیاد ،باه تکمیال پرسشانامه اول پرداختناد و باه
پرسشنامه دوم دسترسی نداشتند؛ اما در مجموع 033 ،پرسشانامه در ماورد محتاوای متنای-تصاویری و
 033پرسشنامه در مورد محتوای صوتی-تصاویری تکمیال گردیاد کاه شاامل نموناههاای اشاتراکی و
غیراشتراکی میشده است.
اصل بنیادین در محتواهای استفاده شده در پژوهش حاضر ،تصاویر بوده است؛ باه ایان معنای کاه
تصاویر در هر دو محتوا به کار رفته اند و تفاوت محتواها در زمینه داشتن یاا نداشاتن صاوت و یاا ماتن
بوده است .لذا به نظر می رسد به فارض ثابات باودن مقادار تصااویر و متاون و اصاوات در محتواهاای
حاضر ،همزمانی استفاده از این سه شکل ارائه محتوا ،نتایج مطلوبتری را به دست خواهاد داد؛ یعنای
اگر بتوان محتواهایی تولید کرد و در اختیار کارکنان قرار داد که هم شامل صوت ،هام شاامل ماتن و
هم شامل تصاویر میباشند .این امر ،خودباهخاود ،باه یاادگیری بهتار ،ساریعتار ،عمیاقتار ،پایادارتر و
قابلفهمتر میانجامد و در واقع میتوان امیدوار بود که در هر شارایطی از محادودیتهاای یاادگیری،
حداقل یکی از کانال های حسی و یادگیری به کار گرفته شده در محتوا ،به حذف یاا کامتاأثیر شادن
محدودیتهای موجود ،کمک نموده و به فرایندهای یادگیری بینجامد.
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Abstracts

Comparison of the Effectiveness of Text-Video Content
and Audio-Video Content in E-Learning of Gharz AlHasna Bank Staff
Sasan Shabani  Mahmoud Ekrami 

Abstract
The present study was conducted to evaluate the effectiveness of text-video and
audio-video content among the staff of Resalat Bank. The target population includes
135 staff members, based on Morgan sampling method, 100 people were randomly
selected. This research has been done in a descriptive-survey manner. A researchermade questionnaire was used to collect the required data (considering that the goal
is level one of Kirk Patrick's 4-level model), the validity and reliability of which are
also confirmed. n order to measure the validity, the questionnaire questions were
distributed among 20 subject matter experts and its validity was confirmed. The
statistical test results in SPSS software for Cronbach's alpha test for text-video
content are 0.85 and Cronbach's alpha for audio-visual content is 0.89, which
confirms the reliability. The questionnaire consisted of 22 questions, of which 11
questions were asked about text-visual content and 11 questions about audio-visual
content. According to Meyer's principle of concurrence, the questionnaires were
submitted immediately after the content was submitted. The results obtained
included the effectiveness of both levels of content; The results also confirm that the
audio-visual content was more effective than the text-visual content.
Keywords: Virtual Training, Effectiveness, Virtual Content.
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