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  آموزشی تکنولوژي

  

  ها رشته سایر با ارتباط رخدادها  و ابعاد، تاریخچه،) مراحل( تعریف،

  

 هنر یک سیستماتیک دادن انجام معناي به یونان در که) techno logia( تکنولوژیا کلمه از تکنولوژي واژه

  .است شده گرفته باشد می حرفه یا

. دادن انجـام  و دانسـتن  شـامل  عملـی  مهارتهـاي  معنـاي  به فن یک و هنر یک از تلفیقی) : techno(تکنو

  .هرکار ماهرانه دادن انجام یعنی تکنیک

  .است دانش و علم معناي به و »شناسی« پسوند معادل و دلیل ارائه و تبیین.استدالل معنی به) : logos(لوژي

یعنی به کارگیري مستدل یا منطقی دانش و هر گونه مهارتهاي عملی که در آن از نتـایج دانـش و    تکنولوژي

 .یافته هاي علمی استفاده می شود

 .تعریف می کند» کاربرد دانش براي مقاصد عملی«لغتنامه التین وبستر تکنولوژي را 

 . علم به انجام ماهرانه امور است تکنولوژي

 . بردي در مقابل علم محضیعنی دانش کار تکنولوژي

   .یعنی تبدیل علوم محض به علوم کاربردي تکنولوژي

 از حقیقـت  در آیـد،  مـی  میـان  بـه  نظـري  علـوم  هاي یافته و محض علوم تبدیل و ترجمه از سخن جا هر

 .است شده بحث تکنولوژي

 .شود می گفته تکنولوژي کاربردي دانش به ها پدیده میان موجود روابط کشف تبدیل به

 مـی  کـار  بـه  زندگی مسائل حل براي و شناسایی را گیاهان و حیوانات کشاورزي زندگی اویل در بشر مثالً

 .گرفت

 دست به یادگیري مورد در مثال هایی یافته و است آدمی روان شناسایی درصدد روانشناسی اینکه دیگر مثال 

 در موضـوع،  یـک  زمینه در افراد قبلی دانش میزان اینکه مانند: اند کلی قانون یک صورت به که است آورده

 و دانشـی  نوع چه که نیست مشخص قانون این در. دارد تاثیر موضوع آن یادگیري کمیت و کیفیت سرعت،

 تمـام  اینکـه  بـراي  بنـابراین . دارد تاثیر یادگیري کمیت و کیفیت سرعت، در میزان چه به و افرادي چه براي
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 در را تحقیقـات  گونـه  ایـن  .اسـت  نیاز گسترده تحقیقات سلسله یک به شود روشن کلی اصل این جزئیات

 پـس  .شـود  مـی  ارائه دانشها انواع براي مشخص فرمولهاي آنها در که نامند می کاربردي تحقیقات اصطالح

 کـاربردي  نظـر  از بایـد  مجدداً و نیستند استفاده قابل روزمره مسائل به گویی پاسخ براي نظري محض علوم

 هـر  در محـض  علـوم  بردن کار به و بستن کار به یا کاربردي قوانین به علوم این تبدیل عمل .شوند مطالعه

 .نامند می علم آن تکنولوژي را رشته

  

 :آموزش

 نظـر  مـورد  نتایج به دستیابی منظور به فراگیر محیط دقیق کردن مرتب«از است عبارت دوبوا نظر از آموزش

 » .مشخص هاي وضعیت در

 معلـم  گانیـه  نظـر  از .است فراگیر یادگیري تسهیل آن از هدف که نامد می مساله حل روند را آموزش گانیه

 :کند می ایفا را خود نقش زیر آموزشی تدابیر اتخاذ با و است آموزش مسئول

 مناسـب،  موقع در ها دانسته پیش مرور شاگرد، نیاز مورد محتواي انتخاب آموزشی، هدفهاي روشن توضیح

 ارائـه  بـراي  شاگرد تشویق و زیاد سواالت ارائه متناسب، آموزشی مواد و وسایل از استفاده بازخورد، گرفتن

  .تکالیف دقیق ارزیابیصحیح و  پاسخ

 . بگیرند یاد فراگیران اینکه براي هایی فرصت آوردن فراهم اتکینس و براون نظر از آموزش

 .شود می ریزي طرح معلم سوي از یادگیري ساختن آسان هدف با که فعالیتهایی آموزش

 روي در رو آمـوزش  همـان  منظـور  شـود  تاکیـد  شاگرد و معلم بین متقابل کنش بر آموزش تعریف در اگر

 .است کالسی

 کـردن  آسـان  آن هـدف  کـه  اي شـده  طراحـی  پیش از تدابیر یا فعالیت گونه هر :سیف دکتر نظر از آموزش

 .است یادگیرندگان در یادگیري

 اتخـاذ  دیگـري  از پس یکی که اقداماتی و تصمیمات مجموعه از است عبارت فردانش دکتر نظر از آموزش

 .است آموزشی هدفهاي به فراگیر بیشتر چه هر دستیابی آن از هدف و شود می

 یادگیري براي محیط چیدمان و آرایش یعنی آموزش

  یادگیري شرایط ایجاد یعنی آموزش
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 آموزشی تکنولوژيتعاریف 

 دانسـتند  می مند نظام فعالیتهاي سلسله یک از عبارت را آن ،آموزشی تکنولوژي گسترش و پیدایش آغاز در

 .کند نزدیک یکدیگر به آموزشی اهداف به رسیدن براي را تکنیک و مواد ماشین، که

 آموزشی علوم کاربرد از ناشی معلومات از اي مجموعه« :آمریکا مهندسی ملی آکادمی در تکنولوژي کمیته

 را مربوطـه  علـوم  بـردن  کار به که که هایی روش و ابزار با همراه درس، کالس واقعی دنیاي در یادگیري و

 .نمایند می تسهیل

 هـاي  یافتـه  از استفاده با که دستورالعملهایی و روشها مجموعه« :فردانش دکتر نظر از آموزشی تکنولوژي 

 مـی  گرفتـه  کـار  بـه  آموزشی هاي برنامه در ارزشیابی و اجرا طرح، از اعم آموزشی مسائل حل براي علمی

  .»شود

 و مشخص هدفهاي اساس بر یادگیري -یاددهی فرایند کل مند نظام ارزشیابی و اجرا طراحی،« براون جیمز

 منـابع  از اي مجموعـه  گـرفتن  کـار  به همچنین و ارتباطات و انسانی یادگیري هاي زمینه در تحقیقات نتایج

 ».پایدارتر و تر موثرتر،عمیق آموزش ایجاد منظور به انسانی غیر و انسانی

 اقتصـادي  همکاریهـاي  سـازمان  به وابسته آموزشی نوآوریهاي و تحقیقات مرکز مدیر گاس.  آر.  جی

 ارتبـاط  نـوین  روشهاي مزایاي از که فراگیري سیستم یک استقرار و یافته سازمان طرح :اروپایی کشورهاي

 . کند می گیري بهره کالس بندي سازمان و بصري وسایل و ابزار ، تدریس جدید هاي شیوه و جمعی

 ارزشیابی و مدیریت کاربرد، تولید، طراحی، عمل و نظریه« :)AECT(آمریکا ارتباطات و تکنولوژي انجمن

  ».یادگیري منابع و ها فرایند

فنون و مواد آموزشی به  کاربرد و ارزشیابی سیستم ها، توسعه، :شوراي ملی تکنولوژي آموزشی ،انگلستان

  .منظور بهبود فرایند یادگیري انسان

بـه   کاربرد دانش علمی در زمینـه یـادگیري و شـرایط یـادگیري،     :انگلستان مرکز ملی یادگیري برنامه اي،

  .منظور بهبود اثربخشی و کارایی تدریس و تعلیم

 در تغییـر ] توانـایی [ بـراي  شـرایطی  ایجـاد  چگـونگی  دانـش  تـوان  می ساده زبان به را آموزشی تکنولوژي

 از نقـل  به. 1994 روتمن،.(کرد تعریف موجود امکانات کمک به آموزشی جوامع جمعی و فردي  رفتارهاي
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 تعمیـق  و یـادگیري  تثبیـت  یـادگیري،  تسـریع  یـادگیري،  تسـهیل  اصـلی  هـدف  چهـار  که) 1384نیا، افضل

  .کند می دنبال را) 1385نژاد، شعاري(یادگیري

  

 اینبنابر

یعنی استفاده عملی از نظریات و یافته هاي علوم مختلـف بـه منظـور تسـهیل، تسـریع،       تکنولوژي آموزشی

 . تثبیت و تعمیق یادگیري

 .است تسهیل، تسریع، تثبیت و تعمیق یادگیري :هدف تکنولوژي آموزشی

  

  آموزشی تکنولوژي تاریخچه

. اسـت  شـده  پـنجم  مرحلـه  وارد اکنون و کرده گذر مرحله چهار از خود تکامل طی در آموزشی تکنولوژي

 را مراحـل  ایـن  از اي نمونه خود کشور در تواند می فرد هر و اند کرده تجربه را مراحل این کشورها بیشتر

 . بیاورد

 وسایل و ابزار – اول  مرحله •       

 آموزشی مواد – دوم مرحله •       

 درسی هاي نظام – سوم مرحله •       

 آموزشی هاي نظام – چهارم مرحله •       

  اجتماعی هاي نظام – پنجم مرحله •       

  

 وسایل و ابزار – اول مرحله

 . کردند پروژکتورها انواع ساختن به شروع ابزار ي سازنده هاي کارخانه 1900 هاي سال در

 مـدارس  در کـم  کـم  ابزارها این ولی شود استفاده مدارس در پروژکتورها از که نبود این آنها هدف ابتدا در

 بـا  نیـز  را صـدا  همزمـان  گاه و دهند نمایش پرده برروي را تصاویري بودند قادر ابزارها این. کردند رسوخ

 نمـایش  ابـزار  این ي وسیله به که مواردي و داشت تجاري هدف بیشتر ابزارها این. کردند می تولید تصویر

 پـی  مـدارس  زود خیلـی . شـد  نمـی  تولید مدارس نیاز مورد مواد و داشت کننده سرگرم هدف شد می داده



 

6 

 

 توانـد  نمـی  گرامـافون  و صـوت  ضـبط  یـا  پروژکتورها، انواع چون ابزارهایی به بودن مجهز صرفاً که بردند

  .باشد آموزشی معضالت گشاي مشکل و آنها نیازهاي پاسخگوي

  

 آموزشی مواد – دوم مرحله

 افـراد  از تـا  کردنـد  آنها،سـعی  تولیدات از استفاده جهت آموزشی مراکز بیشتر ترغیب براي صنایع صاحبان 

 تـاریخ  در کـه  آموزشـی  مـواد  اولـین .نماینـد  اسـتفاده  مدارس نیاز مورد افزارهاي نرم تولید براي متخصص

 آمریکـا  مـدارس  در آموزشی هاي گرفت،اسالید قرار استفاده مورد مند نظام صورت به آموزشی تکنولوژي

 مـدارس  در مـنظم  استفاده براي آموزشی فیلمهاي فهرست اولین 1910 سالهاي حدود در آن دنبال به.بودند

 . گردید منتشر کودکان ویژه هاي نقشه و ها کتاب. شد منتشر آمریکا

  اندازه آموزش، بر رنگ تأثیر درباره گرفت انجام آموزشی تکنولوژي تکامل از دوره این در که هایی پژوهش

 بیشـتر  که شدند متوجه زودي به اما. بود بیشتر توجه جلب براي تصویر مشخصات تأثیر همچنین و تصویر

 می صورت قیمت گران مواد ارائه طریق از که آموزشی و سنتی آموزش بین اي مالحظه قابل تفاوت اوقات

  .دارند دخالت یادگیري و آموزش در نیز شاگرد و معلم مثل دیگري عناصر بلکه ندارد، وجود گرفت

  

 )1950(نظام هاي درسی –مرحله سوم 

تمام عوامل از قبیل معلم،دانش آموز،ابزار و مواد آموزشی و محیط آموزشگاه  باید به عنوان یـک سیسـتم و   

 .کل واحد در نظر گرفته شوند

توجه به نیازهاي شاگردان و تعیین اهداف رفتاري از جمله مواردي است که در این دوره بـه آنهـا پرداختـه    

 .مورد توجه قرار گرفتند)و بیشتر انفرادي(آموزشی  سیستم هاي طراحیدر این دوره همچنین  .شد

 .خود آموزها و آموزش هاي برنامه اي از جمله محصوالت این دوره می باشند

 .تحقیقات این دوره بیشتر به ویژگیهاي روانی فراگیران و گرایش آنان به موضوعات درسی معطوف است

برنامه اي با انواع آموزشهاي دیگر پرداخته شـده   در این دوره همچنین به مقایسه یادگیري از طریق آموزش

 .است

  

 آموزشی هاي نظام – چهارم مرحله
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 به توجه با و است کرده رشد آن در فرد که اي جامعه مطالعه با دیداري و شنیداري نوشتاري، آموزشی مواد

 نیازهـاي  بـه  هـم  و شـود  می توجه او نیازهاي و شخص فردیت به هم یعنی. شود می تهیه جامعه نیازهاي

. اسـت  خود یادگیري مسئول خود او ولی گیرد می قرار یادگیرنده اختیار در محل در معموالً امکانات جامعه

 بسـته  . گیرد می انجام جامعه سطح در بلکه نیست اي مدرسه رسمی آموزش صورت به فقط منظم آموزش

 .است خویش یادگیري مسئول یادگیرنده خود و گیرد می قرار یادگیرنده اختیار در آموزشی هاي

  .باشد می دوره این محصوالت از آموزشی تلویزیون و رادیو

  

 اجتماعی هاي نظام – پنجم مرحله

 بـه  رسـیدن  براي کشور یک در که آموزش کل بر حاکم است اي فلسفه عنوان به بیشتر آموزشی تکنولوژي

 سـازمان  یـا  افـراد  مخصـوص  آموزشی تکنولوژي، مرحله این در. گیرد می انجام توسعه و رشد هاي هدف

 بـر  در کنـد  مـی  کار کشورش توسعه و رشد براي که را سازمانی یا فرد هر عمل  حیطه بلکه نیست خاصی

  . گیرد می

 

 :است اصلی جزء دو شامل دیگر علم هر در تکنولوژي یا آموزشی تکنولوژي

 

 و اجـرا  طراحـی،  در کـه  وفراگردهـایی  الگوهـا  دسـتورالعملها،  روشـها،  شامل :)محتوایی(افزاري نرم جزء

 .شود می گرفته کار به آموزشی ارزشیابی

 فراینـد  در هـا  رسـانه  و وسایل از استفاده .ها رسانه و دستگاهها وسایل، ابزارها، شامل: افزاري سخت جزء

 تسـهیل  را یـادگیري  و آموزش  که شود می گفته هایی رسانه و وسایل تمام به آموزشی تکنولوژي .آموزش

 .کند می

 فـیلم  مـثال  .بـود  نخواهـد  کامـل  آموزشـی  تکنولوژي دو، آن از یکی بدون و یکدیگرند مکمل جزء دو این

 باشد همراه ها فیلم اینگونه تهیه الگوهاي و دستورالعملها روشها، با باید افزار سخت یک عنوان به آموزشی

 تـا  باشـد  داشـته  هـم  بـا  را جـزء  دو ایـن  بایـد  نیز تکنولوزي انتقال .دهد تشکیل را کامل تکنولوژي یک تا

 براي مبدأ کشور در که کند حل را مسائلی همان تواند نمی ناقص انتقال.شود منتقل کامل طور به تکنولوژي

 .است رفته می کار به مسائل آن حل
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 بعـد  بر اغلب حیاتی تکنولوژي این انتقال در متاسفانه که دهد می نشان ایران کشور در تکنولوژي تاریخچه

 و زمینـه  این در داخلی کتابهاي اکثر به نگاهی با .است شده غفلت افزاري نرم بعد از و تأکید افزاري سخت

 شـده  انبـار  آموزشـی  مراکـز  کنار و گوشه در استفاده بدون که تجهیزاتی و دستگاهها فراوان تعداد همچنین

 .شود می تر روشن نکته این است

  

 از اي رشـته  عنـوان  به را ، تکنولوژي آموزشی1989سال منتشره ضمیمهتربیت،  و تعلیم المعارف دایره

 :کند می معرفی بعد سه در حرفه و دانش

 یـادگیري  و آمـوزش  در آنهـا  از استفاده و جدید)بصري و سمعی( هاي رسانه بر): افزاري سخت(اول بعد

 .دارد تاکید

 از بـیش  آموزشـی  تکنولـوژي  از بعـد  این آمریکا، ارتش به وسایل این کاربرد تسري و دوم جهانی جنگ با

 .شد تقویت پیش

 مـی  منجـر  بهتـر  یادگیري به که دارد تاکید آموزشی افزارهاي نرم طراحی فراگرد بر :)افزاري نرم(دوم بعد

 آزمایش، منابع، روشها، انتخاب هدفها، تعیین چون اصولی از آن در که شده ریزي برنامه آموزش مانند .شود

 . شود می بحث اجرا و ارزشیابی

 صـورت  در .دارد تاکید مساله حل ویژگی بر ):علوم سایر هاي یافته از استفاده و گشایی مشکل(سوم بعد

 و پرداخته مشکل تحلیل و تجزیه به آموزشی تکنولوژي خاص، محیط یک در آموزش به نیاز و مشکل بروز

  .کند می اقدام آن رفع براي باشند دخیل مشکل حل در توانند می که عواملی به توجه با

  

 مسـاله  حـل  آن موازات به و افزاري نرم رویکرد ظهور موجب مهم رخداد سه 1960 و 1950 سالهاي بین 

 .گردید آموزشی تکنولوژي در

 در دیـداري -شـنیداري  وسـایل  انـدرکاران  دست سوي از ارتباط هاي نظریه و الگوها به توجه :اول رخداد

 .بود 1950 سالهاي اوایل

 در سیسـتمی  نگـرش  اعمال .بود تربیت و تعلیم زمینه در آن کاربرد و سیستمی نگرش پیدایش :دوم رخداد

 اجرا طراحی، آموزشی تکنولوژي رشته موضوع سیستمی رویکرد اتخاذ با و شد مطرح آموزشی ریزي برنامه



 

 

 در تـاثیر  باعـث  یکـی  در تغییـر  و

 .شناختی

 رسـانه  به نسبت فراگیر برداشت و

  

  .هر رویکرد فلسفی داراي اجزاي زیر است که با هم در ارتباط منطقی هستند

9 

و هم به مرتبط آموزش عناصر بنابراین .شد آموزشی

 

شناختی روانشناسی ظهور و رفتارگرا روانشناسی مبانی در 

و نگرش بلوم، اهداف هاي حیطه به گانیه شناختی راهبردهاي

  .است آن کیفیت

  سیر تحوالت تکنولوژي آموزشی

  
هر رویکرد فلسفی داراي اجزاي زیر است که با هم در ارتباط منطقی هستند

آموزشی هاي نظام ارزشیابی و

 .شود می عناصر سایر

 تشکیک :سوم رخداد

راهبردهاي شدن اضافه

کیفیت میزان کننده تعیین

سیر تحوالت تکنولوژي آموزشی

  

 رویکردها

هر رویکرد فلسفی داراي اجزاي زیر است که با هم در ارتباط منطقی هستند
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. پردازد می هستی ماهیت مطالعه به که است فلسفه علم از اي شاخه شناسی هستی) ontology: (هستی شناسی

خارج از ذهن  گوید که جهان واقعی است و شناسی می هستی. کند شناسی در خصوص موضوع و ماهیت بحث می هستی

  .وجود دارد و عینی است

  

 نظریه عنوان به که است فلسفه از اي شاخه  )Epistemology( شناسی شناخت یا شناسی معرفت: معرفت شناسی

جهان . کند ونگی شناخت بحث میدر خصوص شناخت و چگ. شود می تعریف آن حصول هاي راه و معرفت چیستی

  .است و معیار صحت آن تطابق استواقعی و خارج از ذهن قابل شناسایی 

 به یابی دست براي ذهن غیرعقالنی یا عقالنی فرآیند از است روش عبارت) Methodology( :شناسی روش 

  .واقعیت توصیف یا شناخت

  رد یا قبول فرضیه - گیري نتیجه-تحلیل داده-آوري داده جمع-فرضیه- نظریه

  .دارد تعریف غیرقابل حالتی عمومی، بیان یک عنوان به ارزش  (Axiology):شناسی ارزش 

 افراد و شناسد می آرمان عنوان به جامعه یک با شخص یک که شود می اطالق عمل یا بودن از اي شیوه" به ارزش   

 به و داشته قرار آرمانی نظامی در ها ارزش ".سازد می مشخص و مطلوب شوند می داده نسبت بدان که را رفتارهایی یا

 که است چیزي آن بازگوکننده که است صورت بدین برخی از معانی ارزش .شود نمی مربوط حوادث و عینی مسائلی

 عده میان در بیش و کم که شود می شامل را چیزي آن دیگر مفهوم. دارد مندي عالقه و تمایل آن به گروهی یا فرد

  .است احترام و توجه مورد اي

  
  

 و ذهن ارتباط یافتن. انسان بخصوص زنده موجود ذهنِ هاي فرایند و رفتار ٔمطالعه علم ، )Psychology( روانشناسی

  .است روانشناسی وظایف از …و شناخت اجتماعی، رفتارهاي سالمت، رشد، نظیر مفاهیمی با آدمی، روان

 در نباشد؛ وابسته انسانی ٔ اندیشه و درك به که شود نمی یافت اي حرفه و فعالیت هیچ تقریباً امروز، صنعتی جهان در   

 رفاه سطح و تکنولوژي علم، رشد بعالوه. است کرده ایجاد گسستنی نا پیوندي مدرن انسان زندگی با روانشناسی نتیجه

 هاي بیماري حتی و مشکالت مسائل، این بنابر کند؛ پیدا اندیشه و تفکر براي بیشتري وقت آدمی تا شده موجب عمومی،
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 کند؛ می چندان دو را پیشگیري و درمان حل، راه یافتن به نیاز که آید می پدید بشر ذهنیات و افکار میان در نوظهوري

  .است آن دار طالیه روانشناسی امروزه که حلی راه

       

 و ـ روان و ذهن یعنی ـ علم این موضوع بودنِ مشاهده قابلِ غیر مثال، بعنوان ایست؛ فراشاخه علمی روانشناسی   

 و ،»علمی روش« به مطالعه دیگر سوي از اما است؛ انسانی علوم به علم این شباهت دلیل آن، مفاهیم بودن انتزاعی

  دیدگاه و عقیده همچنین کشاند؛ می تجربی علوم ي دایره به را روانشناسی آزمایش، مراحل از بخشی بودنِ تجربی

 مرتبط فلسفه دنیاي به روانشناسی نیز، جنبه این از لذا است، مأثر بسیار تحقیق فرایند در انسان، به نسبت روانشناس

 شناسی، زیست نظیر گوناگونی علوم از فرد به منحصر اي آمیزه حقیقتاً را روانشناسی بتوان شاید ترتیب این به. شود می

  .دانست …و فلسفه شناسی، جامعه شناسی، زبان شناسی، انسان

  

 تکنولوژي آموزشی
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  )ابزاري تکنولوژي-رفتارگرایی- گرایی اثبات رویکرد( 1950تا  1900اول سالهاي  دوره

  )positivism( رویکرد معرفت شناسی اثبات گراییمختصري درباره 

 تجربه راه از شناخت این گرایی اثباتاز دیدگاه . است شناسایی قابل ذهن از خارج جهان ،شناسی معرفتدر رویکرد    

بر پدیده هاي مشاهده پذیر تاکید  پوزیتیویستی رویکرد. است با جهان خارج تطابق آن صحت معیار و آید می دست به

 پدیده کنترل و نظارت بینی،شناخت، پیش به دنبال پوزیتیویسمی علم. است واحد عینی معناي پی در گرایی اثبات. دارد

حاکم است و دانشمند  علم ابزاري در دست قدرت. هدف علم در پوزیتیویسم در نهایت کنترل پدیده ها است. است ها

  . برده و نوکر قدرت است

  

  ابزاري تکنولوژي-رفتارگرایی-گرایی اثبات رویکرد: اول دوره

بر وجود دانش مستقل از ذهن تاگید می گرد و بر این اساس وظیفه آموزش  گرایی اثبات شناسی معرفت رویکرد       

. را انتقال این دانش به ذهن شاگرد می دانست و ارزشیابی نیز بر قضاوت درباره میزان دقت این کسب دانش مبتنی بود

موزش را دستیابی به این رویکرد عینیت گرا به وجود برداشت هاي مختلف از آموزش در افراد اذعان داشت ولی هدف آ

  ).24، ص1391 فردانش،( برداشت صحیح یا همان برداشت معلم می دانست

دیدگاه روان شناسی منطبق با رویکرد معرفت شناسی اثبات گرایی در اوایل تکوین رشته تکنولوژي آموزشی،    

مطالعه و بررسی رفتارهاي آشکار تمرکز اصلی در نظریه رفتارگرایی  ).25، ص1391 فردانش،(دیدگاهی رفتارگرا بود 

در این نظریه به فکر همچون جعبه سیاه نگریسته می شود؛ . است؛ رفتارهایی که می توان مشاهده کرد و اندازه گرفت

به این معنا که پاسخ به محرك را می توان به طور کمی مشاهده کرد و احتمال وقوع فرایندهاي فکري را در مغز به 

  ).25، 1382مرجل، . برندا( طور کلی نادیده گرفت

  :افراد اصلی در تکامل نظریه رفتارگرایی عبارتند از

  .پاولف با اثري که به شرطی شدن کالسیک یا جانشین سازي محرك مشهور است 

  ثورن دایک و قانون اثر و قانون آمادگی 

  واتسون و آزمایش او روي آلبرت

  )25، 1382مرجل، . برندا(رفتار و اسکینر و تقویت رفتارهاي داوطلبانه و شکل دهی 

استفاده از اهداف رفتاري، تقویت، طرح . در کل رفتارگرایان یادگیري را ایجاد رابطه بین محرك و پاسخ می دانستند    

فردانش، (درس و تجزیه و ساده سازي محتوا از جمله پیامدهاي اتخاذ رویکرد رفتار گرایی در آموزش و یادگیري بود 

  ). 25، ص1391

جهت گیري به تکنولوژي آموزشی در این دوره سخت افزاري بود و بکارگیري وسایل سمعی و بصري در این دوره 

 ء سطح کمی و کیفی آموزش از وسایل و تجهیزات آموزشیبرنامه ریزان و مدرسان به منظور ارتقا. اهمیت ویژه داشت

به مباحثی از جمله رسانه ها، وسایل و تحقیق در این  از جمله اسالید، اورهد و فیلم هاي آموزشی استفاده می کردند و

  .خصوص می پرداخت

  تکنولوژي آموزشی عبارت است از شناسایی انواع و نحوه کاربرد وسایل و رسانه هاي آموزشی

  .یادگیري عبارت است از تغییر رفتار نسبتاً پایدار در تواناییهاي بالقوه فرد که به صورت تجربه به دست می آید
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  )نظام ها تکنولوژي-شناخت گرایی-دوره دوم رویکرد تعبیري( 1980تا  1960دوره دوم سالهاي 

  )interpretative(تعبیري رویکرد معرفت شناسی مختصري درباره 

. است شناسایی قابل ذهن از خارج جهان. یک فلسفه معتقد به انسان و ادراك اوست تعبیري، شناسی معرفترویکرد    

انسجام  آن صحت معیار. نیست بلکه از راه تحلیل و درك پدیده ها است تجربه راه از شناخت این تعبیرياز دیدگاه 

روش شناسی در دیدگاه معرفت شناسی تعبیري تحلیل منطقی و محتوایی است که از راه گفتگو و برخورد  .درونی است

رویکرد توافق همگانی است و برداشت اکثر   در اینرزش ا. با هم می توان نظریه ها و ایده ها را سنجید و ارتقاء داد ءآرا

بنابراین در رویکرد تعبیري و تفسیري بحث تکثر گرایی مطرح است و با فهم و گفتگو حل می . صاحبنظران ارجح است

ه که در دیدگا. از منظر تکثرگرایی واقیت خارج از ذهن وجود دارد اما می توان برداشت هاي متفاوت از آن داشت. شود

  . افراطی ها به تعداد افراد برداشت خواهیم داشت و همه آنها هم درست است

  

  نظام ها تکنولوژي-شناخت گرایی-رویکرد تعبیري: دوم دوره

آقازاده، (رویکرد تفسیري در تالش براي پرده برداشتن از گزینه هایی هستند که در عمل افراد دخیل هستند        

اما در عمل کنترل تمامی پدیده ها غیر . پوزیتیویسم هدف علم در نهایت کنترل پدیده ها بودگفته شد در ). 5، ص1390

هدف علم در . ممکن است و رفتار انسان بسیار پیچیده تر از آن است که از طریق این رویکرد بتوان آنها را کنترل کرد

آمدن نظریه هاي جدید کمبودهاي نظریه  تغییر نگاه و. دیدگاه تعبیري و تفسیري درك و فهم و روابط انسانی است

  .هاي قبل را جبران می نماید

به دنبال محدودیتهایی که در دیدگاه رفتارگرایی نسبت به درك یادگیري وجود داشت و رفتارگرایان براي برخی از    

. ي شکل گرفتنتایج تحقیقات پاسخی نداشتند، دیدگاه روان شناسی شناختی به موازات رویکرد معرفت شناسی تعبیر

این دیدگاه برخالف دیدگاه رفتار گرایی، ذهن را جعبه سیاه قلمداد نمی کند و معتقد است که ذهن فعال و فعالیت آن 

اما یادگیري را باز سازماندهی فرایند هاي شناختی می دانند که . البته آنها به اهمیت تقویت واقفند. تعیین کننده است

بنابراین مکتب شناخت گرایی به ). 32،ص1382مرجل،.برندا(ردازش و ذخیره می کنند انسان ها با آن  اطالعات را پ

بررسی و مطالعه فرایندهاي ذهنی، شامل نحوه دریافت، کسب، پردازش، نگهداري، بازیابی و یادآوري اطالعات می 

کرد و مباحثی از جمله  از صاحبنظران این دوره می توان به ژان پیاژه و گانیه اشاره). 34،ص1391فردانش،(پردازد 

  . راهبردهاي شناختی، طرح واره،  مدل سه مرحله اي پردازش اطالعات و حافظه در این دوره مطرح شدند

و تعامل بین نگرش سیستمی و اصول و نظریه علوم  IDIرشد و تکوین الگوهاي آموزشی مانند الگوي کمپ،    

تکنولوژي آموزشی عبارت است از . آموزشی شدارتباطات باعث افزوده شدن بعد جدیدي به تکنولوژي 

، 1391فردانش، (مجموعه روش ها و فراگردهاي طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه هاي آموزشی 

  ).34ص

یادگیري به معناي کسب دانش و ساختار معلومات در درون ذهن فرد است و رفتار در واقع نمایشی خارجی است از آنچه 

  .ین یادگیري عبارت است از تغییر ساختار ذهنی موجود و کشف معنا در ذهنبنابرا. در ذهن رخ می دهد

  )متفکرانه تکنولوژي-ساخت گرایی پسا مدرن-دوره سوم رویکرد انتقادي( تا حال 1990دوره سوم سالهاي 

  )critical( انتقاديرویکرد معرفت شناسی مختصري درباره 

شیوه هایی را که ساختار اجتماعی افراد را هدایت یا محدود می سازند تحلیل می  انتقادي، شناسی معرفترویکرد    

پوزیتیویست ها در پی معناي عینی و واحدند، نظریه پردازان تعبیري و تفسیري در پی ). 5، ص 1390آقازاده، (کنند 
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پذیري نشان می دهند و در پی  معناي ذهنی اند و نظریه پردازان انتقادي باب مذاکره را باز گذاشته و از خود انعطاف

رویکرد انتقادي،  یک فلسفه معتقد . آنند که چگونگی به ثبات رسیدن معانی را در بافت هاي تغییر ناپذیر بررسی کنند

رد می   پیش فرض وجود دانش عینی. به عدم وجود جهان خارج و واقعی وجود ندارد هر چه هست تصورات ما است

  . شود

  

  متفکرانه تکنولوژي-ساخت گرایی پسا مدرن-رویکرد انتقادي: سوم دوره

این . رویکرد انتقادي به زعم طرفدارانش به دنبال پر کردن فاصله بین دو رویکرد اثبات گرایی و تعبیري است       

معترض و رویکرد با جهت گیري هاي سیاسی خود به سلطه علم و دیوانساالري که از شاخصه هاي سرمایه داري است 

معتقد است در این شرایط احتمال سئوال درباره هنجارها و ارزشهاي اجتماعی و زندگی خوب در عرصه اجتماعی از بین 

رهایی بخشی اقلیت ها از سلطه  و ظلمی که به آنها .  عالقه دانش در رویکرد پست مدرن رهایی بخشی است. می رود

، کارمندان، زنان و مردان به افشاي ظلم هایی که به آنها می شود بپردازند اگر هر یک از اقلیتها مانند کارگران. می شود

دانش تولید شده متاثر از عالیق اجتماعی است زیرا هر فرد در یک موقعیت اجتماعی قرار . در واقع رهایی بخشی است

دیدگاه تعبیري و  همچنین هدف علم در. گفته شد در پوزیتیویسم هدف علم در نهایت کنترل پدیده ها بود. دارد

در رویکرد انتقادي هدف علم رهایی بخشی اقلیت از مسئله ایست که پیش . تفسیري درك و فهم و روابط انسانی است

ارزش آن است که . علم در پست مدرن دانستن با عمل است نه دانستن صرف. آمده یا حداقل کاهش مشکل است

  .رهایی بخش باشد

رویکرد ساخت گرایی ساختار دانش خارج از ذهن وجود ندارد بلکه حاصل تعامل  بر اساس مباحث گفته شده، در   

مستمر با سازه هاي موجود و آزمایش و پاالیش بازنماییهاي ذهنی آن براي یافتن درك صحیح تري از جهان خارج 

فرض معرفت  مهمترین پیش. و بر این اساس فعالیت یادگیري باید محور توجه قرار گیرد نه فرایند آموزش. است

سازنده گرایان . شناسانه سازنده گرایی آن است که معنا، تابعی از چگونگی ساختن آن بر اساس تجربه هاي فردي است

ساختن معنا به درك . معتقدند که دانش در درون فرد و توسط او ساخته می شود و از منابع خارجی دریافت نمی شود

  .  ن خارجفرد از آن بستگی دارد نه تطابق آن با جها

عبور از رویکرد نظامهاي آموزشی، دوره یا عصر اطالعات به معناي تحول از مرحله تولید برنامه هاي آموزش معیار به 

در این مرحله جدي طراحان به جاي ایجاد . مرحله خلق برنامه هاي آموزشی طراحی شده براي تک تک فراگیران است

راي تمام شاگردان، به خلق تجارب یادگیري انحصاري براي هر یک از نتایج یادگیري یکسان و از قبل تعیین شده ب

. که زمینه ضروري چنین اقدامی، پیشرفت سریع در تکنولوژي هاي ارتباطات و رایانه است. شاگردان می پردازند

فردانش، (. تکنولوژي آموزشی فرایند طراحی، اجرا و ارزشیابی فراگردها و منابع یادگیري است

  .)46 ، ص1391

را دوره  20تغییر از چگونه انجام دادن به چرا انجام دادن و انتخاب تحلیلی روشها و نه تجویزي باعث شد دهه آخر قرن 

  .تکنولوژي متفکرانه نام نهادند

  

  .یادگیري به معناي خلق معنا در ذهن است که با ساختار ذهنی سایر دانش آموزان و معلم متفاوت است

  

  تکنولوژي آموزشی در ایرانسیر تحول تاریخی 
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  مقدمه

زیرا . واقعه  قابل ذکر در زمینه تعلیم و تربیت در ایران بود نمهمتری) م 1850(ش .ه 1229تأسیس دارالفنون در سال    

عالوه بر تعداد قابل توجه فارالتحصیالن این مرکز طی سالهاي بعد که عهده دار مسئولیتهاي گوناگون کشوري و 

 فرهنگی شدند، فارغ التحصیالن از طریق ترجمه و تألیف کتب درسی در زمینه هاي مختلف علمی و کتب مربوط به

همچنین . تعلیم زبان فرانسه و لغت فارسی و فرانسه در اشاعه فرهنگ جدید اروپا در ایران تاثیر فراوان گذاشتند

دارالفنون موجب تاسیس سنتهاي حسنه اي در ایران  به خصوص در آموزش و پرورش شد که تاسیس وزارت علوم در 

ش، تاسیس مدارس جدید داخلی و خارجی، چاپ .ه 1236ش، اعزام محصل به خارج از کشور  در سال .ه 1233سال 

  .روزنامه و حرکت هاي بیداري اجتماعی نیز شد

و بعد از آن کشور را براي نیم قرن از غافله  1332تا  1293جنگ جهانی اول و دوم، کودتا و ناآرامی ها در سال هاي    

  .تمدن عقب نگه داشت

   

  رخدادهاي مهم تربیتی ایران

 تمنیمه اول قرن بیس.1

 تربیت آموزگار در داخل کشور براي اولین بار و تاسیس دارالمعلمین مرکزي 1297 .1

 تاسیس دبیرستان و اختصاص اعانه به بعضی مدارس ملی 1298 .2

 سال 3تاسیس دارالمعلمین عالی داراي دو بخش علمی و ادبی با دوره تحصیل  1308 .3

ساعت در هفته شامل معرفت النفس و علم   2درس هر کدام  6اجراي دروس علوم تربیتی  به صورت  1311 .4

 .اجتماع از لحاظ تربیتی، فلسفه، تاریخ و اصول تعلیم و تربیت و مبانی تعلیمات متوسطه

 رایگان شدن دبستانهاي دولتی و تصویب قانون تربیت معلم توسط مجلس 1312 .5

 تصویب قانون تاسیس دانشگاه توسط مجلس 1313 .6

 فرانسه   تقلید ناقص از دبیرستان هاي 1317 .7

صرفاً استفاده از برخی وسایل کمک آموزشی در کالس هاي درس  20رویدادهاي تکنولوژي آموزشی در نیمه اول قرن 

مانند نقشه هاي جغرافیایی و لوح هاي مربوط به آموزش الفباي فارسی و استفاده از آزمایشگاه فیزیک و شیمی در 

روش هاي تدریس وجود نداشت و تمرین معلمی به صورت یک دروسی در خصوص سمعی و بصري و . دبیرستانها بود

  .سال تجربی انجام می شد

  

  نیمه دوم قرن بیستم.2

  اخذ شهریه از تعدادي دبیرستان ها براي تهیه لوازم آزمایشگاه 1335 .1

  تاسیس دانشسراهاي تربیت معلم از نو 1343 .2

موقت گروه آموزشی سمعی و بصري و رادیو آغاز کار دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران و تشکیل  1344 .3

  تلویزیون تربیتی

  انتشار اولین کتاب سمعی و بصري توسط ابراهیم رشید پور 1348 .4
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آغاز آموزش از راه دور به صورت مکاتبه اي در چهار رشته در دانشگاه ابوریحان بیرونی و در سال  1350 .5

  در دانشگاه آزاد ایران 1352

  آموزشی با پخش دروس دوره راهنمایی آغاز فعالیت تلویزیون 1352 .6

  تغییر نام دانشسراي عالی به دانشگاه تربیت معلم 1353 .7

تاسیس شرکت صنایع آموزشی ایران با سرمایه گذاري وزارت آموزش و پرورش و سازمان و گسترش  1354 .8

  صنایع ایران

  پیشنهاد طراحی مجدد ساختار و محتواي آموزشی 1358 .9

  اسالمی با هدف گسترش مرزهاي دانشتاسیس دانشگاه آزاد  1361 .10

تاسیس شوراي عالی انقالب فرهنگی به منظور تدوین اصول، اهداف و سیاست هاي کالن آموزشی و  1363 .11

  فرهنگی و تاسیس شوراي عالی برنامه ریزي کشور و انجام برنامه ریزي اموزشی کشور

مد احدیان و طرح مباحثی از جمله توسط دکتر مح) مقدمات(انتشار اولین کتاب تکنولوژي آموزشی  1364 .12

  طراحی منظم آموزشی در فصل اول و معرفی ابزارها و وسایل آموزشی در سایر فصول

تاسیس گرایش تکنولوژي آموزشی که دروس مبتنی بر دوره دوم تکنولوژي آموزشی غرب ارائه می  1372 .13

  .شود

طباطبایی و تربیت معلم تهران که تصویب مقطع کارشناسی ارشد در این رشته در دانشگاه عالمه  1374 .14

  .مباحث مربوط به نظام هاي آموزشی با توجه و بهره گیري از رایانه ارائه می شود

  تصویب سند توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش با دید سخت افزاري  1386 .15

  

  

  قلمرو و ارتباط تکنولوژي آموزشی با سایر رشته ها
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  رشته هاي اصلی ارتباط با. الف

که به عنوان رشته هاي  رشته هاي تاثیر گذار مانند فلسفه، فلسفه تعلیم و تربیت، روانشناسی و روانشناسی تربیتی.1

  .مادر محسوب شده و تکنولوژي آموزشی از نتایج و سیر تحوالت آنها متاثر بوده است

که دستاوردهاي ابزاري آنها به طور مستقیم در رشته رشته هاي تغذیه کننده مانند الکترونیک، رایانه و ارتباطات .2

پیشرفت هاي دو دهه اخیر علوم رایانه نقش مهمی در فراهم آوردن زمینه هاي . تکنولوژي آموزشی استفاده می شود

یکی از اصول ساخت گرایی عدم ارائه محتوا به شاگرد و آزاد بودن شاگرد در جمع . نظریه سازنده گرایی داشته است

  .اطالعات است که شبکه جهانی اینترنت در این خصوص به سازنده گرایی کمک بزرگی نموده است آوري

  

  ارتباط با رشته هاي همجوار. ب

رشته هاي حوزه علوم تربیتی به عنوان رشته هاي همجوار تکنولوژي آموزشی به صورت طولی و عرضی و از جهت 

ثال رشته برنامه ریزي اموزشی با هدف تهیه برنامه هاي کالن کمی براي م. نظري و اجرایی با این رشته ارتباط دارند

براي توسعه مقاطع آموزش و پرورش و آموزش عالی و به عنوان زیر شاخه برنامه کالن اقتصادي کشور،  با رشته 

زیابی به تکنولوژي آموزشی ارتباط طولی دارد و رشته برنامه ریزي درسی با تهیه چارچوبی از اهداف، محتوا روش و ار

  .هاي مورد نیاز می پردازد صتهیه برنامه هاي کیفی و محتوایی هر یک از تخص

تکنولوژي اموزشی به عنوان آخرین حلقه این زنجیره رشته هاي وابسته به هم و بر اساس تعریف آن به طراحی، اجرا و 

به وسیله برنامـه ریـزان درسـی را بـا      ارزشیابی منابع و فرایندهاي یادگیري می پردازد و برنامه هاي عمومی تهیه شده

  .  توجه به شرایط و ویژگیهاي هر یک از محیط هاي یادگیري خاص براي شاگردان خاص به اجرا در می آورد
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  آموزشی مواد و ها رسانه

یـادگیري   و تدریس در آموزشی وسایل و مواد نقش آموزشی، وسایل و مواد از استفاده دالیل تعریف،

  آموزشی وسایل و مواد بندي تقسیمو 

  

 آموزشی کمک وسایل و ها رسانه

 .چیز دو رابط و فاصل حد انتقال، وسیله واسطه، معنی به) Media(رسانه

 بـود  خواهـد  شخصی یا چیزي همان رسانه بنامیم، مصرفی کاالي را آموزش و کننده مصرف را فراگیر اگر 

 .رساند می کننده مصرف به توزیع یا تولید محل از را کاال که

 و آمـوزش  فراینـد  از جزئـی  و شـود  می ارائه فراگیر به آن طریق از آموزش که است عاملی آموزشی رسانه

 .آن تمام نه است آموزشی تکنولوژي

 تلویزیـون  همـان  آموزشی رسانه باشد تلویزیون عامل واگر معلم همان آموزشی رسانه باشد معلم عامل اگر

 .بود خواهد

 و بهتر تفهیم براي آموزشی رسانه کنار در که شود می گفته ابزارهایی و اشیاء کلیه به آموزشی کمک وسایل

 .روند می کار به فراگیران به آموزش موضوع بیشتر

  .کند می استفاده نیز نقشه و سیاه تخته از جغرافیا مفاهیم بهتر تفهیم براي معلم مثال، طور به

  

  آموزشی کمک وسیله و  رسانه مقایسه

 ابزاري یا عامل آموزشی رسانه .شود می استفاده آموزشی رسانه از فراگیر به آموزشی محتواي هر انتقال در 

 .کند می منتقل فراگیران به را آموزش محتواي کل که است

 .شود می استفاده آنها از آموزش از بخشی در تنها که ابزاري و اشیاء شامل آموزشی کمک وسیله

 چـرا  کرد تصور توان می را آموزشی کمک وسایل بدون آموزش اما. نیست تصور قابل رسانه بدون آموزش

 .نیستند آموزشی مطالب کل دهنده انتقال تنهایی به وسایل این که

 البتـه  و شـود  می بیشتر یادگیري و یاددهی امر سهولت باشد، بیشتر آموزشی وسایل کاربرد هرقدر این بنابر

 .شود می تر دشوار و تر طوالنی اما است پذیر امکان آموزش نیز وسایل این بدون
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 مـواردي  جمله از سیاسی  و اقتصادي مسائل و فراگیر برداشت و گرایش فراگیر، خصوصیات محتوا، هدف،

  .گذارند تاثیر رسانه انتخاب در که هستند

  

  آموزشی وسایل و مواد از استفاده دالیل

 آموزشی مشکالت و معضالت.الف

 کیفیت افت=  کمیت افزایش: تحصیل داوطلبان افزون روز افزایش

 کـار  تـازه  معلمـان  دسـتیاران  عنـوان  بـه  آموزشـی  مـواد  و وسایل(مند عالقه و آگاه مجرب، معلمان کمبود

 )کنند می جبران را آنان تجربه کمبودهاي

 )آورند می کالس به را آزمایشگاه و ها کارگاه(کافی امکانات و بودجه فقدان

 گذشـته  قـرون  اکتشـاف  سـال  یکصد با معادل گاهی افتد می اتفاق 21 قرن در روز یک آنچه(دانش انفجار

  ...رایانه و  فیلمها میکرو از استفاده با آرشیو و بندي دسته )است

 یادگیري در حواس نقش. ب

 .نیستند دارا یادگیري در را واحدي نقش مختلف حواس

 .گیرد می صورت بینایی حس کاربرد طریق از یادگیري% 75

 //         //    .   شنوایی%    //          //        //    //    13

 //         //   .       المسه%       //         //        //    //   6

 //         //   .       بویایی%       //         //        //    //   3

 //         //   .      شاییچ%        //         //        //    //   3

 .شود می دادن گوش صرف ها دانشگاه و متوسطه% 90 و ابتدایی مدارس فراگیران وقت% 60 تقریباً

 بیشـتر  نصـف  انـدکی،  زمـان  گـذر  بـا  که. سپارند می خاطر به را ها شنیده سوم یک تا پنجم یک شاگردان

  .شود می خارج ذهن آگاه خود قسمت از ها یادگرفته



 

 

  

او بـه منظـور ارائـه نظـرات خـود بـه صـورت عینـی و         

گیرد که کلیه تجارب یـادگیري فراگیـران را در آن قـرار مـی     

وریم، این برش دهیم، سپس به منظور بررسی بهتر پیشنهاد می کند تا یک برش طولی از مخروط به وجود آ

دهد کلیه تجارب به طور کلی در سه طبقه جاي می گیرد که به ترتیب از پایین به باال عبـارت انـد   

تجـارب  . عالئم و سمبل هـا  -3. هاي سمعی و بصري

بصـري نظیـر   -به نشـانه هـاي سـمعی   

هاي سمعی و بصري نسبت به عالئم و سمبل ها که نمونـه  

. 
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او بـه منظـور ارائـه نظـرات خـود بـه صـورت عینـی و         : از کاربرد حواس در یادگیري

گیرد که کلیه تجارب یـادگیري فراگیـران را در آن قـرار مـی      سمبلیک، ظرف مخروطی شکلی را در نظر می

دهیم، سپس به منظور بررسی بهتر پیشنهاد می کند تا یک برش طولی از مخروط به وجود آ

دهد کلیه تجارب به طور کلی در سه طبقه جاي می گیرد که به ترتیب از پایین به باال عبـارت انـد   

هاي سمعی و بصري نشانه -2. تجارب مستقیم، عینی و دست اول

به نشـانه هـاي سـمعی    مستقیم، عینی و دست اول نظیر بازدیدهاي علمی و پرورشی نسبت

هاي سمعی و بصري نسبت به عالئم و سمبل ها که نمونـه   استفاده از تصاویر، اسالید، فیلم متحرك و نشانه

 .بارز آنها کلمات هستند از عینیت بیشتري برخوردارند

 نقش مواد و وسایل آموزشی در تدریس و یادگیري

 جلب توجه و عالقه فراگیر

 تجارب واقعی و عینی در اختیار فراگیر

.نشان دادن موقعیت هایی که در حالت معمولی امکان پذیر نیست

 باز شدن گل

 بال زدن حشرات

    

از کاربرد حواس در یادگیري» ادگار دیل«توجیه  

سمبلیک، ظرف مخروطی شکلی را در نظر می

دهیم، سپس به منظور بررسی بهتر پیشنهاد می کند تا یک برش طولی از مخروط به وجود آ

دهد کلیه تجارب به طور کلی در سه طبقه جاي می گیرد که به ترتیب از پایین به باال عبـارت انـد    نشان می

تجارب مستقیم، عینی و دست اول -1:  از

مستقیم، عینی و دست اول نظیر بازدیدهاي علمی و پرورشی نسبت

استفاده از تصاویر، اسالید، فیلم متحرك و نشانه

بارز آنها کلمات هستند از عینیت بیشتري برخوردارند

  

نقش مواد و وسایل آموزشی در تدریس و یادگیري

جلب توجه و عالقه فراگیر -

تجارب واقعی و عینی در اختیار فراگیرقرار دادن  -

نشان دادن موقعیت هایی که در حالت معمولی امکان پذیر نیست -

باز شدن گل            

بال زدن حشرات            
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 .آوردن تصاویر مراکز و یا اشیایی که دسترسی به آنها امکان پذیرنیست            

 اعماق دریاها و غیره تهیه تصاویر داخل بدن،                

 مطالعه ذرات و موجودات ذره بینی                

  

 آموزشی وسایل و مواد بندي تقسیم

 برقی غیر و برقی

 قیمت ارزان و قیمت گران

 افزار سخت و افزار نرم

 چاپی غیر و چاپی

 پیچیده و ساده

  نورتاب غیر و نورتاب

  

 آموزشی وسایل و مواد از استفاده کلی روش

 :کنید آماده را خود.1

 ارائه یا نمایش براي شده آماده آموزشی مواد اولیه بررسی 

 :کنید آماده را محیط.2

 آنها بودن نقص بی از اطالع و الزم تجهیزات بررسی

 :کنید آماده را کالس.3

 آن از گیري بهره از پس مخاطبان از انتظارات بیان و آغاز در آموزشی کمک وسیله معرفی

 :کنید استفاده درست وسایل از.4

 فنی حیث از درست استفاده

 :کنید گیري پی.5

  .دهید قرار ارزیابی مورد را وسیله از استفاده.کنید بحث آموزشی کمک وسیله طریق از شده ارائه پیام درباره

 رسانه هاي آموزشی غیر نورتاب

 تابلوهاي آموزشی
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 تابلوهاي گچی؛متداولترین و سنتی ترینتابلوهاي پارچه اي؛بکارگیري دو حس دیداري و شنیداري و امکـان  

 ...سرعت عمل در ارائه تصاویر و 

 تابلوهاي مغناطیسی؛جذب فلزات توسط آهن ربا

 تابلوهاي الکترونیکی؛ براي یادگیري نصب مدارهاي الکترونیکی

  ه تفکر به آنانکاهش وابستگی شاگرد به معلم و اجاز

  

 مواد آموزشی سه بعدي

مواد آموزشی سه بعدي تغییر نیافته؛اشیاء واقعی موجود در طبیعت مانند اسـتفاده از از یـک موتـور در    .الف

 کارگاه

 مواد آموزشی سه بعدي تغییر یافته؛.ب

 جانورانخشک کردن .این مواد براي جدا شدن از طبیعت  دچار تغییر می شوند.تغییر یافته حقیقی

مواد غیر طبیعی که از طبیعت الگو گرفته می شـود و مشـابه آن عینـا سـاخته مـی       .تغییر یافته تقلید واقعیت

 .شود

  انواع

 مدل نمایانگر اشیاء.مدل را تولید مجدد اشیاء واقعی می دانند: مدل ها .1

منظومه شمسی ، اتم، انسان هاي اولیه و . (بسیار بزرگ و بسیار کوچک،اشیاء گران قیمت و خطرناك است 

 )راکتور اتمی

مزایاي مدل ها؛ تهیه و ساخت با مشارکت فراگیران،قابلیت باز و بسته شدن،نمایان کردن قسمت هاي مهم و 

 ساده کردن اشیاء پیچیده

 )بخش داخلی موتور(نی و پنهان اشیاءبراي روئیت اجزا درو:    برش ها.2

 .داراي پدیده حرکت هستند،رعایت نسبت ها در آنها الزامی است: ماکت ها .3

 )اجزاء بدن(کاربرد در علوم تجربی به خصوص رشته پزشکی : موالژها .4

 نمونه ها.ج

  مواد سه بعدي تغییر یافته و تغییر نیافته مانند حیوانات و گیاهان

  



 

23 

 

 تصاویر آموزشی

 )عکس ها(تصاویر غیر نورتاب 

بـا خوانـدن و کـار کـردن بـا       .براي بیشتر شاگردان تماس با دنیاي خارج از محیط زندگیشان میسر نیسـت 

 .عکسها و ساختن داستان هاي مصور شاگردان سواد دیداري پیدا می کنند

 در تهیه یا انتخاب عکس ها به چه نکاتی باید توجه کرد؟

 .هدف باشدعکس متناسب با موضوع و  -

 .از نظر فنی خوب تهیه شده باشد. جلب توجه کند -

  .تعداد عکسها با توجه به زمان اختصاص داده شده تناسب داشته باشد -

  

 تدریس با تصاویر آموزشی

 .گاهی می توان با توضیحات تکمیلی به تصاویر ساده معنی بخشید

تبدیل آب به بخار،تشکیل ابر وبـه دنبـال   برجسته کردن یک قسمت از تصویر با استفاده از تکنیک هاي فنی 

گرفتن یک تصویر معنـی دار  ، به تصویر کشیدن مسائل و مشکالت، مراحل ساخت یک کار دستی ،آن باران

مراحل انجام یک ، معرفی یک منطقه یا یک مکان دیدنی، نشان دادن رنج و زحمت ،تبلیغات تصادف، تضاد،

  تهیه تصاویر مورد نیاز یک محتواي آموزشیو  نشان دادن یک مراسم سنتی، فعالیت فیزیکی

  

 امتیازات استفاده از عکس در آموزش

 به یاد آوردن تجارب

 کمک به مطالعه جزئیات

 اصالح اشتباهات و سوء تعبیرات 

 شکستن بعد زمانی و مکانی

 نمایش مراحل تکامل

 آشنایی با زیبائی ها و پرورش ذوق زیبائی شناسی در شاگردان

  

  عکس یکخصوصیات 



 

 

ئه دیداري ایده ها و مفاهیمی است که تفهـیم آنهـا از طریـق ارائـه     

محور افقی مشـخص کننـده حـوادث و    

ارائه اطالعات متوالی که بر روي یک برگ مشـکل  
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 عدم تقلب حقیقت و بکارگیري حقه هاي عکاسی

 .به سادگی قابل استفاده باشد

 .داراي زیر نویس مناسب باشد

  در استفاده از رنگ بیشتر به واقعیت توجه شود تا زیبائی

 ) رسانه هاي ترسیمی دیداري

ئه دیداري ایده ها و مفاهیمی است که تفهـیم آنهـا از طریـق ارائـه     رسانه هاي ترسیمی دیداري به منظور ارا

 .کتبی یا شفاهی مشکل است

  انواع چارت ها بر اساس فرم ارائه مطالب

محور افقی مشـخص کننـده حـوادث و    (تفهیم حوادث تاریخی در یک دوره از تاریخ 

  

  
 زم صفحات یک اندازه و مرتب تعداد ال.چارت هاي برگردان

ارائه اطالعات متوالی که بر روي یک برگ مشـکل  ).نحوه تزریق عضالنی.(شده از مراحل مختلف یک روند

 وضوح.1

عدم تقلب حقیقت و بکارگیري حقه هاي عکاسی.2

 .جلب توجه کند.3

به سادگی قابل استفاده باشد.4

داراي زیر نویس مناسب باشد.5

در استفاده از رنگ بیشتر به واقعیت توجه شود تا زیبائی.6

  

رسانه هاي ترسیمی دیداري(چارتها

رسانه هاي ترسیمی دیداري به منظور ارا

کتبی یا شفاهی مشکل است

انواع چارت ها بر اساس فرم ارائه مطالب

تفهیم حوادث تاریخی در یک دوره از تاریخ :چارت هاي زمانی.1

  )محور عمودي ادوار

چارت هاي برگردان. 2

شده از مراحل مختلف یک روند

  .است



 

 

 

مسـئولیت هـاي شـغلی و دوایـر     جریانی؛نشان دادن جریان یک فرایند در یک صفحه و یا روابط میان 

 یک اختراع
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 ):مفید براي استفاده در مقاطع باالتر(چارت هاي طبقه بندي و سازمانی

جریانی؛نشان دادن جریان یک فرایند در یک صفحه و یا روابط میان 

 اداري در یک سازمان بزرگ

  
یک اختراع اثرات ترکیب و روابط میان اعضاء خانواده، مشخصات،

  

چارت هاي طبقه بندي و سازمانی. 3

جریانی؛نشان دادن جریان یک فرایند در یک صفحه و یا روابط میان )الف

اداري در یک سازمان بزرگ

مشخصات، درختی؛)ب

  



 

 

اطالعات در دو ستون افقی و عمودي ارائه می شوند و ارتباط هر عامل در سـتون عمـودي نشـان داده مـی     

  

پوسـترها،اطالعات را بـه گیرنـدگان    

اطالعات آموزشی و مختصر تر از چـارت اخبـاري و درك آنهـا مسـتلزم توضـیحات      

 چارت هاي اخباري براي درك بیشتر اطالعاتی که از طرق مختلف به اطالع مردم رسیده است،به کار گرفته
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اطالعات در دو ستون افقی و عمودي ارائه می شوند و ارتباط هر عامل در سـتون عمـودي نشـان داده مـی     

 . برنامه هفتگی کالس درسی ساده ترین نوع این گونه چارتهاست

 انواع چارتها بر اساس ماهیت محتوا

پوسـترها،اطالعات را بـه گیرنـدگان    ورقه یا تابلوهایی که به دیوار نصب شـده و نظیـر   

 )اطالعات جامع

اطالعات آموزشی و مختصر تر از چـارت اخبـاري و درك آنهـا مسـتلزم توضـیحات      

 .شفاهی معلمان نیز هست

چارت هاي اخباري براي درك بیشتر اطالعاتی که از طرق مختلف به اطالع مردم رسیده است،به کار گرفته

  

  

  

  

  

  

 : چارتهاي جدولی

اطالعات در دو ستون افقی و عمودي ارائه می شوند و ارتباط هر عامل در سـتون عمـودي نشـان داده مـی     

برنامه هفتگی کالس درسی ساده ترین نوع این گونه چارتهاست. شود

  

انواع چارتها بر اساس ماهیت محتوا

ورقه یا تابلوهایی که به دیوار نصب شـده و نظیـر   .چارت هاي اخباري

اطالعات جامع.(عرضه می کنند

اطالعات آموزشی و مختصر تر از چـارت اخبـاري و درك آنهـا مسـتلزم توضـیحات      .چارت هاي آموزشی

شفاهی معلمان نیز هست

چارت هاي اخباري براي درك بیشتر اطالعاتی که از طرق مختلف به اطالع مردم رسیده است،به کار گرفته

 .می شوند
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  پوستر

،روشـن،جالب توجـه و ارزان قیمـت  اطالعـات و یـا      وهایی هستند که به منظور انتقال سریعورقه ها و تابل

 .پوسترها نیاز به توضیح شفاهی ندارند. ترویج و اشاعه طرز فکرها،ایده ها و ارزشها به کار برده می شود

  بیننده به انجام یک کار واداشتن ارائه موضوعی خاص، جلب توجه فوري، :خصوصیات

 :انواع پوستر

ساده است و نیـاز بـه هـوش و اسـتعداد خاصـی      .تک نظري؛گیرنده در یک لحظه قادر به دریافت پیام است

 .ندارد واز طریق حواس درك می شود

  
  

 مطالب و تصاویر بیشتر و مرتبط با هم.چند نظري؛براي گرفتن پیام قدري صرف وقت الزم است



 

 

 مختصر،ساده،بدیع،رنگ،پیام روشن،رنگ زنده،اندازه مناسب داشته باشد

معموال پوستر هاي چند نظـري را در محـل هـایی کـه گیرنـدگان پیـام فرصـت کـافی جهـت مشـاهده را           

رسانه هایی که روابط عددي و نسبی موضوعات مختلف را نشان می دهند و پیـام گیـران را قـادر بـه درك     
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  بهره گیري از پوستر

 داراي هدف و منظور خاصی باشد

مختصر،ساده،بدیع،رنگ،پیام روشن،رنگ زنده،اندازه مناسب داشته باشد

 پیام را منتقل کند

  در دید عمومی نصب شود

 .در محیط نسبتاَ خلوتی از دیوار نصب شود

 .در محل تاریک و در معرض باد و باران نباشد

 .به تعداد کافی نصب شود

معموال پوستر هاي چند نظـري را در محـل هـایی کـه گیرنـدگان پیـام فرصـت کـافی جهـت مشـاهده را           

 

رسانه هایی که روابط عددي و نسبی موضوعات مختلف را نشان می دهند و پیـام گیـران را قـادر بـه درك     

 .یده می کنندمعناي خاص یک توده از اطالعات پیچ

بهره گیري از پوستر نکات مهم در

داراي هدف و منظور خاصی باشد

مختصر،ساده،بدیع،رنگ،پیام روشن،رنگ زنده،اندازه مناسب داشته باشد

پیام را منتقل کند» آن«یک 

در دید عمومی نصب شود

در محیط نسبتاَ خلوتی از دیوار نصب شود

در محل تاریک و در معرض باد و باران نباشد

به تعداد کافی نصب شود 

معموال پوستر هاي چند نظـري را در محـل هـایی کـه گیرنـدگان پیـام فرصـت کـافی جهـت مشـاهده را           

 .دارند،نصب می کنند

 نمودارها

رسانه هایی که روابط عددي و نسبی موضوعات مختلف را نشان می دهند و پیـام گیـران را قـادر بـه درك     

معناي خاص یک توده از اطالعات پیچ

  

 انواع



 

 

نمودار خطی؛دقیقترین نوع نمودار واز دو مقیاس اندازه گیري که یکی در امتداد قـائم و دیگـري در محـور    

  

دي اطالعات کمـی  براي مقایسه تعداد محدو
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نمودار خطی؛دقیقترین نوع نمودار واز دو مقیاس اندازه گیري که یکی در امتداد قـائم و دیگـري در محـور    

 )نشان دادن رابطه بین دو سري اطالعات کمی

براي مقایسه تعداد محدو نمودار ستونی؛ ساده ترین نمودار از نظر خواندن از این نمودار

  .در فاصله هاي مشخص استفاده می شود

نمودار خطی؛دقیقترین نوع نمودار واز دو مقیاس اندازه گیري که یکی در امتداد قـائم و دیگـري در محـور    

نشان دادن رابطه بین دو سري اطالعات کمی. (افقی قرار دارد

  

  

نمودار ستونی؛ ساده ترین نمودار از نظر خواندن از این نمودار

در فاصله هاي مشخص استفاده می شود

  

  



 

 

یک دایره به قسمت هاي مختلفی تقسیم شـده و هـر   

  

   .شکل هاي حقیقی در آن مورد استفاده قرار می گیرد
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یک دایره به قسمت هاي مختلفی تقسیم شـده و هـر   . براي ارائه اطالعات از مقیاس درصد استفاده می شود

 .قسمت درصدي از کل را نشان می دهد

 .کل اطالعات را بدون توجه به متغیر دیگري نشان می دهد

 .قسمت به صورت درصدي از کل بیان می شود

شکل هاي حقیقی در آن مورد استفاده قرار می گیرد .از اشکال و سمبل ها به جاي ستون استفاده می شود

 رسانه هاي آموزشی نورتاب ساکن

 نمودار دایره اي

براي ارائه اطالعات از مقیاس درصد استفاده می شود

قسمت درصدي از کل را نشان می دهد

کل اطالعات را بدون توجه به متغیر دیگري نشان می دهد.1

قسمت به صورت درصدي از کل بیان می شودهر .2

 نمودار تصویري

از اشکال و سمبل ها به جاي ستون استفاده می شود

  

رسانه هاي آموزشی نورتاب ساکن

 فیلم استریپ
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   .ي چاپ شده باشدمیلیمتر35که با نظم خاصی بر روي یک نوار فیلم ثابتییک سري تصاویر 

 

  
  

 انواع

دو قابی؛به صورت افقی در پرو ژکتـور قـرار مـی     .یک قابی ؛که به طور عمودي در پروژکتور قرار می گیرد

  .گیرد

  
 مزایا

ترتیب مواد در هنگام ارائـه یـا نگهـداري بهـم نمـی      و  فیلم استریپها را همراه با صدا نیز می توان ارائه کرد

  .خورد
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 اسالید

صفحات شفاف و یا فیلمهاي داراي تصویر که در اثر عبور نور از آنها تصویر بر روي پرده نمایش داده می  

 .شود

 يتصویر بـرداري شـده و در قابهـا   ) میلیمتري 35معموالً (اسالیدها تصاویر شفافی هستند که بر روي فیلم 

   .ده می شوندمقوایی ، یا پالستیکی قرار دا فلزي ،) اینچی 2×2(سانتیمتري  5×5

 
 .پروژکتور و حامل هاي اسالید

 .کلیه پروژکتورهاي اسالید داراي المپ پروژکتور،رفلکتور و عدسی تنظیم کننده هستند

 حامل هاي اسالید

 .تک اسالیدي که ممکن است به طور دائمی بر روي پروژکتور تعبیه شده باشد
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  .اسالید می رسد 140چند اسالیدي که ظرفیت آنها تا 

  
  

 :طلق شفاف 

و سـفید بـر روي سـطحی از     طلق شفاف یک رسانه دیداري شفاف است که از تصـویري رنگـی یـا سـیاه    

   .پالستیک شفاف تشکیل شده است

  

  

 انواع

 : طلق شفاف پوششی
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گاه براي نشان دادن مرحله به مرحله یک موضوع به جاي استفاده از چند طلق فقط از یک طلق استفاده می 

بخشهاي مختلف آن را به کمک باریکه هایی از کاغذ می پوشانند و هر بار فقط بخشی را که مورد اما . کنند

  .این طلقها را پوششی می نامند. نیاز است نشان می دهند

  :طلقهاي معمولی 

گاهی طلقهاي شفاف به صورت چند عدد طلق به همراه هم و همه درباره یک موضوع تهیه مـی شـوند در   

که بر روي . ن به وسیله پروژکتور در هر لحظه فقط یک طلق بر روي پروژکتور قرار می گیردموقع نشان داد

  .طلقها شماره هایی نوشته شده که ترتیب ارائه طلق را نشان می دهد

 :طلق شفاف چند الیه

بخشـی از  ) طلـق (در این طلقهاي شفاف چند طلق درباره یک موضوع تهیه شده اسـت ولـی بـر روي هـر     

ئه می گردد و هنگام نشان دادن طلق به وسیله پروژکتور یکی یکی روي هم قرار مـی گیرنـد تـا    موضوع ارا

  .زمانی که همه طلق ارائه شوند

  
  

  :طلق شفاف طوماري 

. نـازك وجـود دارد   يلوله اي از طلق شفاف بـه صـورت پالسـتیکها    د،همراه بعضی از پروژکتورهاي اوره

معلمها می توانند بر روي پالستیک این لوله ها که ما آنهـا را طلـق شـفافهاي طومـاري مـی نـامیم مطالـب        

 همزمان با ارائه درس نیز می توانید مطالب مهم را بر روي آنها بنویسید . آموزشی را از قبل آماده کنند
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  :دستگاه 

  )شفاف نما(.دهند پروژکتور اورهد نام دارددستگاهی که طلقهاي شفاف را با آن نشان می 

  
  

  

  ساختمان پروژکتور اوورهد



 

 

  

  

  دستگاهی است مات نما براي نمایش اشکال،نوشته ها و اجسام سه بعدي کوچک

36 

 نحوه قرارگیري پروژکتور اوورهد در مقابل پرده نمایش

دستگاهی است مات نما براي نمایش اشکال،نوشته ها و اجسام سه بعدي کوچک

  

نحوه قرارگیري پروژکتور اوورهد در مقابل پرده نمایش

  

 پروژکتور اپک

دستگاهی است مات نما براي نمایش اشکال،نوشته ها و اجسام سه بعدي کوچک
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 هاي آموزشی ها و فرارسانه چند رسانه

 اي رسانهچند 

هر ترکیبی از متن، گرافیک، صدا، انیمیشن و تصاویر ویدئویی که از طریق کامپیوتر ویا سایر تجهیزات  

  )25ص1378کی نژاد،(الکترونیکی در اختیار کاربر قرار می گیرد، چند رسانه اي نامیده می شود 

  چندرسانه آموزشی

   .تلفیق دو یا چند رسانه به منظور ایجاد برنامه آموزشی

   .ترکیبی از دو یا چند روش انتقال اطالعات

یک پیام چند رسانه اي آموزشی عبارت است از ارتباط با استفاده از کلمات وتصاویري که منجـر بـه   

  )21ص2001مایر،(. اشاعه یادگیري می شود

   اي مراحل توسعه پروژه چند رسانه
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فعالیت و مشارکت گروهی مرکب از تولید چند رسانه آموزشی به عنوان محیط یادگیري فعال، حاصل 

  :هایی به شرح زیر است عوامل و تخصص

  تهیه کننده                                         کارشناس تعیین محتوا

  اي                 طراح آموزشی کارگردان و طراح چندرسانه

   اي رایانهتهیه کننده متن                                    هنرمند گرافیست 

   اي برنامه نویس رایانه)             ویدئویی(متخصص صوت وتصویر 

واینترنـت  ) هـاي محلـی   شبکه(هاي اینترانت  متخصص ایجاد صفحات و پایگاههاي وب بر روي شبکه

   ).شبکه جهانی(

  

 فرارسانه

، نوشـتار  :هـاي مختلـف رسـانه هـا ماننـد      فرارسانه معرف نمایش اطالعات واتصاالتی است که گونه

هاي مختلفی از مجموعۀ  ها ممکن است الیه گیرد؛ فرارسانه ترسیمات، عکس، صدا و ویدئو را در بر می

هـا در   هاي بیشمار دیگر متصل است؛ فرارسـانه  فضاهاي کاري را در بر داشته باشد که هر کدام با الیه

اي بطـور   هـاي فرارسـانه   سیستم .رود آید که با الگوهاي مختلفی به کار می واقع یک ابزار به شمار می

مشارکت فعال دانش آمـوزان، یکـی از فوایـد    . شوند هاي آموزشی بکار گرفته می اي در محیط فزاینده

ها قابلیت بسـیار مهمـی اسـت کـه      امکان پیوند دادن در فرارسانه. اي است هاي فرارسانه سیستماصلی 

راد مختلف امکان دسترسـی بـه اطالعـات را از    ها براي اف اثرات زیادي را در طراحی دارد، این قابلیت

هاي باز وبسته کـردن مـواد درسـی و در     طریق تحت کنترل داشتن منابع ازطریق چند کامپیوتر یا شیوه

  .سازد یک کالم امکان ارائه دروس بصورت نامحدود را فراهم می

امپیوتري است، دارد و آن فرارسانه در رشته تکنولوژي آموزشی معنایی فراتر از آنچه در ادبیات علوم ک

سیستمی از سخت افزارها و نرم افزارها براي ذخیره اطالعـات، اسـتفاده همزمـان از     عبارت است از 

ها و همچنین امکان دسترسی غیر خطی به آنها و در نهایت تـدارك یـک    ترکیب فرامتن با دیگر رسانه

  .افزاري براي ساختن دانش و یادگیري است محیط نرم
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  Hyper Text)(فرامتن 

را معرفی کرد این  Hypertext یک دانشمند کامپیوتر به نام تد نلسون سیستم فرامتن 60در اواخر دهه 

   .ریزي کرد مفهوم اساس وب جهانی و ارتباطات میان اسناد و صفحات را پایه

هـاي   نلسون قصد داشت روش جدیدي را براي جست وجوي اطالعات ایجاد کند او مایل بود واسطه

خود جوشی را در اختیار کاربر قراردهد تا هنگام مطالعه متن یک صفحه بـه وسـیله آنهـا بتوانـد بـه      

  .تري درباره موضوع مورد عالقه خود دسترسی یابد اطالعات مفصل

اي را مشخص کـرده و   براي مثال کاربر بتواند مطالب را به طور خالصه پشت سرهم قرار دهد و کلمه

  .معنی آن به دست آورد اطالعات بیشتري در مورد

  

 ):سنتی(هاي آنالوگ  اي رسانه

  روش ارائه اطالعات در قالب مجموعه کمیتهاي فیزیکی متنوع

  

   :هاي دیجیتال اي رسانه

  سازي و اجراي آنها به و سیله رایانه ترکیب اطالعات با یکدیگر، ذخیره

اي خاص منتقل کند چنـد   اطالعات را به شیوهشود تا  هنگامی که رسانه ارتباطی با رسانه دیگر هماهنگ می

  .آید اي به وجود می رسانه

  .باشند اي گرافیک، صوت، متن و تعامل می اجزاي اصلی چند رسانه

  .بندي شده و رایانه منفرد است اي دیجیتالی به دو صورت رایانه شبکه ارائه چند رسانه

یعنـی میـزان    پـروژه تعاملی بودن . ز اهمیت استاي تعاملی بودن آن بسیار حائ چند رسانه پروژهدر طراحی 

 . گیرد کنترلی که طراح براي کاربر در نظر می

  : اي به طور بنیادي دو ساختار تعاملی وجود دارد چند رسانه پروژهبراي هر 

  .دهد اي یا مستقیم قرار می ساختار خطی که کاربر را در موقعیت تک گزینه

  .دهد اي قرار می عیتی مبتنی بر انتخاب یا وضعیت چندگزینهساختار غیر خطی که کاربر را در موق
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 برد هوشمند

برد هوشمند، برد الکترونیکی یا اسمارت برد جهت استفاده در کالسهاي آموزشی و  برد هوشمند، وایت

این وایت برد الکترونیکی جایگزین مناسبی جهـت تختـه وایـت بردهـاي     . باشد سالنهاي کنفرانس می

از برد هوشمند در کالسها و سالنها، امکان نمایش مطالب بصورت کامالً پویا را تفاده اس. معمولی است

  . نماید براي کاربر مهیا می

برد هوشمند با قرار گرفتن در کنار تجهیزاتی نظیر ویدئو پروژکتور و ویژواالیزر میتواند سیستم کمـک  

  .آموزشی بسیار کار آمدي را در اختیار کاربر قرار دهد

اي از سنسـورهاي   مجموعـه (افزاري که از یک سـطح الکترونیکـی    هوشمند عالوه بر بخش سختبرد 

هـا و   باشـد کـه اغلـب قابلیـت     نرم افزاري اصلی نیز مـی   تشکیل شده است داراي یک هسته) لمسی

نرم افزار برد هوشمند ضمن رعایت اصـول سـهولت   . کند ویژگیهاي منحصر به فرد برد را پشتیبانی می

  . نماید محیطی مناسب جهت تدریس، سمینار و حتی جلسات عملیاتی فراهم می کاربري،

 ویژگیهاي یک برد هوشمند

  قابلیت ذخیره مطالب نوشته شده، در کامپیوتر و چاپ آن توسط پرینتر -

  مجهز به تکنولوژي صفحه سخت و مقاوم در برابر ضربه و خش -

  داراي نرم افزار بسیار ساده -

  حساس به تماس دست و حساس به قلم -
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 :وایت برد پرینتر/ وایت برد الکترونیکی/ کپی برد

. کپی برد دستگاهی است که جهت استفاده در سالنهاي کنفرانس و اتاقهاي مدیران طراحی شده اسـت  

تگاه کپی دس. توانند براحتی و بدون نیاز به آموزش خاصی با این دستگاه کار کنند مدیران و کاربران می

تـوان نوشـته    کند با این تقاوت که بویسله این برد الکترونیکی می برد همانند وایت برد معمولی کار می

) memory(به این دستگاه متصل است پرینت و یـا در حافظـه    "خود را بوسیله پرینتري که مستقیما

  .کنـد  نیـز کـار مـی   نیـاز بـه کـامپیوتر نـدارد و بصـورت مسـتقل        "برد لزومـا  این کپی.ذخیره نمود

   .باشد میابزار نوشتن بر روي این کپی برد ماژیک وایت برد معمولی 

  

  

  

  

 کپی برد+ وایت برد هوشمند 
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کنترل کامپیوتر را در دست گرفت و نرم افزار یا فـایلی  توان  می توسط قلم مخصوص این برد هوشمند

سیت این بردهوشمند باال بوده و نوشتن حسا. را اجرا و در هر محیطی نوشته و در کامپیوتر ذخیره نمود

برد هوشمند و این وایت برد متشکل از دو دستگاه . گیرد فرمانهاي کاربر بدون تاخیر انجام می  و انجام

   .کپی برد است

  ):اسمارت برد(مشخصات فنی وایت برد هوشمند 

ضربه ، ضد خش و اینج، داراي صفحه سخت و مقاوم در برابر  78نگارش توسط قلم مخصوص، سایز 

جهت اتصال به کامپیوتر، داراي کلیدهاي   USBمتناسب با شرایط، آب و هوایی مختلف، داراي پورت

میانبر، امکان نوشتن در بی نهایت صفحه و ذخیره اطالعات در کامپیوتر، امکان ذخیـره تمـامی اعمـال    

بر روي برد هوشمند و ذخیره  درکامپیوتر، امکان نوشتن با ماژیک معمولیانجام شده برروي وایت برد 

: مطالب نوشته شده در کامپیوتر امکان نصب بر روي دیوار و یا پایه چرخدار متحرك، پایـه متحـرك   

   سطح تنظیم ارتفاع 4پایه چرخدار با امکان داراي 

  

  

  

 وایت برد هوشمند جدید

 یژگیهاي منحصر بفرد ایـن  یکی از و  .این برد هوشمند امکان نوشتن توسط ابزار قلم و انگشت را دارد

همچنین امکان نگارش به صـورت   .باشد برد هوشمند امکان نوشتن دو کاربر بطور همزمان روي آن می
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را با توجه به تکنولوژي جدید بکـار رفتـه در طراحـی و    . لمسی و با قلم را همزمان فرام آورده است

ین برد دیجیتال از صفحه سخت آلومینیـومی  ا. باشد تولید این دستگاه، سرعت انتقال دیتا در آن باال می

نرم افزار این دستگاه امکانات متنوعی را جهـت ارتبـاط     .مقاوم در برابر ضربه و خش برخوردار است

  .با کامپیوتر و ذخیره مطالب در آن در اختیار کاربر قرار می دهد 

  

  

 برد هوشمند قابل حمل

سازد و تمام  اینچ ، هوشمند می 100دیگري را تا ابعاد برد هوشمند سطح برد معمولی و یا هر سطح    

این وایت برد هوشمند داراي حجم و . دهد امکانات یک برد هوشمند ثابت را در اختیار شما قرار می

برد  .باشد راه اندازي در کمترین زمان می وزن بسیار پایین بوده و به راحتی قابل حمل و نصب و 

دو حالت نصب بر روي ویدئو پروژکتور و یا نصب بر روي سه پایه  در) قابل حمل(هوشمند پرتابل 

این برد دیجیتال یکی از ویژگیهاي منحصر بفرد . باشد مخصوص خود در هر محیطی قابل استفاده می

ی را جهت نرم افزار این دستگاه امکانات متنوع   .باشد کاربر بطور همزمان روي آن می 4امکان نوشتن 

  .و ذخیره مطالب در آن در اختیار کاربر قرار می دهد ارتباط با کامپیوتر
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 پرده نمایش، پرده ویدئو پروژکتور، پایه دار، سقفی ،برقی با ریموت 

و   ابعـاد مختلـف    با  دار و سقفی دستی و سقفی به همراه ریموت کنترل پرده نمایش در سه مدل پایه

  .تاتر طراحی شده است آموزشی، سالنهاي کنفرانس و آمفی  با کالسهاي  متناسب

  .استفاده از پرده نمایش در بهبود کیفیت و شفافیت تصویر نقش بسزایی دارد

پرده ویدئو پروژکتور پایه دار براي استفاده بصورت متحرك کاربرد دارد و براحتی بوسیله کـابر قابـل   

  .باشد حمل و نصب و راه اندازي در هر محلی می

پرده ویدئو پروژکتور سقفی و برقی بصورت ثابت در سالنها نصب می گردد و قابل حمل و جابجـایی  

  .می باشد

  

  

 اورمدیا/ ویدئو پرزنتر / ویژواالیزر 

  .تاتر کاربرد دارد ویزواالیزر جهت استفاده در کالسهاي آموزشی ، سالنهاي کنفراتس و آمفی

اورهد، اسالید و اوپک است و با توجه به امکانات متنـوعی کـه در   ویژواالیزر یا اورمدیا نسل جدید 

  .باشد دهد، جایگزین مناسبی بجاي این دستگاهها می اختیار کاربر قرار می
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ایـن ویـدئو   . ویژواالیزر اورمدیا قابلیت نمایش تصاویر کتاب، طلق شفاف و اجسام سه بعدي را دارد

   .دارد پررنتر قابلیت ذخیره و بزرگنمایی تصویر را

  

 تبلت پی سی

Tablet PC  یک کامپیوتر قابل حمل شبیه نوت بوك یا یک دستگاه لوح مانند است که داراي یک نمایشگر

جاي مـوس و کیبـرد بـا دسـتگاه توسـط       لمسی یا قلمی است که به کاربر خود این امکان را می دهد که به

  .نام دارد کار کند Stylus انگشت دست یا یک قلم مخصوص که

Table PC شکل لوح مانند ایـن کامپیوترهـا   . شوند ها توسط اتصاالت بیسیم به شبکه و اینترنت متصل می

این امکان را می دهد تا آنها در مکان هایی که استفاده از کامپیوترهاي قابل حمل مشـکل یـا سـنگین اسـت     

ي نـوت بـوك و راحتـی    ها نقطه اوج پیشرفت تکنولوژي سـخت افزارهـا   Tablet PC .قابل استفاده باشند

   .امکان کار و ورود اطالعات به دستگاه هستند

  

  Tablet PC انواع 

slateکه البته امکان اتصال جداگانه کیبرد از طریق. ها که فاقد کیبرد هستند ها نوعی از خانواده تبلت USB 

ایـنچ   14.1تـا   8.4یز بـین  با سـا  LCD این نوع معموال داراي نمایشگر از نوع. یا بلوتوث به آنها وجود دارد

  .شوند بسیار استفاده می.. هاي ایستاده مانند پزشکی، آموزش و  هستند و به عنوان کامپیوتر کار در شغل
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 قابل تبدیل

این نوع شباهت زیادي به . یک بدنه اصلی داراي صفحه کلید و یک نمایشگر دارند Tablet PCاین نوع از 

اغلب نمایشگر از . هستند Slate دارد و اغلب بزرگتر و سنگین تر از نوع کامپیوترهاي قابل حمل پیشرفته

درجه حول  180دهد که  این مفصل به نمایشگر این امکان را می. طریق یک مفصل به بدنه متصل است

محور خود بچرخد و بتواند به صورت برعکس روي بدنه و صفحه کلید قرار بگیرد و یک صفحه تخت 

زیرا . شود میاین قابلیت یک نقطه ضعف هم براي این نوع کامپیوتر محسوب . شود یقابل نوشتن ایجاد م

 . این انواع در محل مفصل خود ضعیف هستند و به راحتی آسیب می بینند

ها در حال حاضر مشهورترین نوع در میان دیگر انواع هستند به دلیل اینکه به افرادي  Tablet این نوع از

دهد تا بتوانند از  قلم یا دست براي کار با کامپیوتر عادت ندارند این امکان را میکه هنوز به استفاده از 

   .صفحه کلید استفاده کنند
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 ترکیبی

قابل (ها  Convertible و) لوح(ها  Slate مدلهاي هیبریدي یا ترکیبی انواعی هستند که خصوصیات

نوع . هستند که قابلیت جدا شدن از دستگاه را داردکلید  این انواع داراي یک صفحه. را با هم دارند) تبدیل

 . که داراي صفحه کلید قابل جدا شدن هستند اشتباه گرفته شود Slate ترکیبی نباید با انواع

قیمت این نوع کامپیوتر نیز در حال کاهش است . ها روز به روز در حال گسترش است Tablet استفاده از

   .خریداري کرد Tablet PCپیوتر قابل حمل، یک توان با قیمتی کمتراز یک کام و می

  

  

  مزایاي داشتن یک تبلت

آمـوزان معرفـی شـود،     هاي درسی به دانـش  اگر در مدارس، این امکان فراهم شود که نسخه دیجیتالی کتاب

لت و همراه بردن آن، هم بـه اقتصـاد خـانواده و هـم بـه سـتون        ها در تب توانند با ذخیره کتاب ها هم می آن

   !فقرات خود کمک کنند

  

  

 عمر باتري
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تر باتري  یکی از دالیلی که به نظر یک تبلت به کامپیوتر قابل حمل ارجحیت دارد، عمر بسیار طوالنی

دارد در  ساعت شارژ نگه می 4تا  2کامپیوتر قابل حمل قبل از اتصال به پریز برق، حدود . لت است تب

  .کامل، بدون نیاز به اتصال به پریز برق استفاده کردتوان براي یک روز  صورتی که تبلت را می

  

 استفاده از تبلت و افزایش یادگیري

گروه آموزشی تاثیرات استفاده از وسایل الکترونیک را در پروسه یادگیري بررسی   بیش از سه سال است که

  .اند مثبت بوده است کند و نتایج آن طوري که مطالعات نشان داده می

درصد باالتر از دانش  25کنند نمره هایشان  آموزانی که از آیپد براي یادداشت برداري استفاده میدانش 

عالوه بر این استفاده از آیپد به دانش آموزان . کنند آموزانی است که با قلم و کاغذ یادداشت برداري می

نتایج این . یادگیري کنند کند بیشترین استفاده از وقت را داشته باشند و زمان بیشتري را صرف کمک می

   .تحقیقات نیز به همین مسئله اشاره دارند

. البته باید این مسئله را هم مد نظر داشت که آیپد یک ابزار جهانی و مناسب براي هر رشته آموزشی نیست

اما . توان تضمین کرد عالوه بر این هر دانش آموز یادگیري خاص خود را دارد پس افزایش یادگیري را نمی

هاي سنتی دیر یا زود  به طور کلی مطالعات، نتایج خوبی را در بر داشته و حاکی از آن بوده است که کتاب

   .هاي الکترونیکی بدهند باید جاي خود را به گزینه
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  دور راه از آموزش

  تعریف

 هـاي  واسـط  طریـق  از فراگیـر  و معلم آموزشی فعالیتهاي و تعامل آن در که است فرایندي از عبارت دور راه از آموزش

 . است رسیده حداقل به مشخص مکــان و زمان در آنها فیزیکی حضور و شده برقرار ارتباطی

  

  انواع آموزش از راه دور

 پستی و اي مکاتبه آموزش

 تلفنی آموزش

 رادیویی آموزش

 تلویزیونی آموزش

 کامپیوتري آموزش

  اي شبکه آموزش

  

  تفاوت آموزش سنتی و مدرن

  آموزشفرآیند 

 یک روش و محتوي آموزشی براي همه : رویکرد سنتی

   روش و محتوي آموزشی سفارشی شده: رویکرد مدرن

  زمان آموزش

  یک بازه زمانی براي همه:  رویکرد سنتی

   تعیین بازه زمانی توسط آموزش گیرنده:  رویکرد مدرن

  محل آموزشی

 یک مکان خاص براي همه:  رویکرد سنتی

  هر مکانی که آموزش گیرنده بتواند :  رویکرد مدرن

  

  تعریف یادگیري الکترونیک
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یادگیري الکترونیک نوعی از یادگیري است که اینترنت در راه ایجاد و فراهم کـردن تمهیـدات الزم بـراي تحقـق آن،     

  .نقش مهمی را در مراحل مختلف عرضه، پشتیبانی، مدیریت و ارزشیابی بر عهده دارد

  

  الکترونیکدامنه یادگیري 

  وب پایه بر یادگیري .1

 آموزش مبتنی بر کامپیوتر .2

 آموزش از طریق وسایل و ابزار دیجیتال همراه .3

 آموزش از طریق تلفن همراه .4

  

  دالیل استفاده از ابزارهاي دیجیتالی تصویري

 کرد استفاده فیلم یا و متحرك و ثابت تصاویر از نوشته جاي به توان می .1

 .کرد کوچک و بزرگ دلخواه کامال و موقعیت به بسته را ها نوشته اندازه توان می .2

 .کرد استفاده آموزش کنار در موسیقی حتی و متن همراه شده ضبط صداي یا متن خوانندگان از توان می .3

  .کرد استفاده ارتباطی وسیله این در موجود تفریحی امکانات از توان می مطالعه از خستگی صورت در .4

  

  مزیت هاي آموزش الکترونیک

  صرفه جویی در وقت .1

  برخورداري از یک روش مطالعه انعطاف پذیر و مطابق با نیاز دانشجو . 2

   تنظیم سرعت مطالعه توسط دانشجو. 3 

   onlineبهره مندي از مزایاي کار گروهی در مطالعه به صورت . 4

   کنجکاوي و ابتکار بیشتر و دسترسی به تکنولوژي هاي جدید. 5

   ت روزاستفاده از اطالعا. 6

   onlineارزیابی به صورت. 7

   امکان تحصیل در یک یا چند رشته به صورت همزمان. 8

   امکان یادگیري در زمان دلخواه. 9

   امکان یادگیري در مکان دلخواه. 10

   کاهش هزینه هاي یادگیري. 11

   دسترسی عموم به دانش و اطالعات. 12

   اطالع سریع از نتیجه یادگیري. 13

     Multimediaپایداري و ماندگاري بیشتر مطالب در ذهن با استفاده از امکانات . 14
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  جلوگیري از تبعیض و تعصب خاص معلم نسبت به مخاطب . 15

  

 چند نکته که در آموزش الکترونیکی باید مورد توجه قرار گیرد

  :زیر ساخت هاي مخابر اتی.1

بخواهد سودمند و کارا باشد باید بتواند به سـادگی ابزارهـاي ایـن نـوع     از نظر فنی اگر یک محیط آموزش الکترونیکی 

آموزش از جمله دسترسی به رایانه و اینترنت با پهناي باند زیاد را در اختیار فراگیران و معلمان قرار دهـد، تـا فراگیـران    

  .بتوانند به راحتی در محیطی تعاملی به یادگیري بپردازند

در . آموزد، مـی آموزانـد   فرایند آموزش الکترونیک پویاست و دانشجو در همان حال که می: متون و محتواي آموزشی. 2

درصد متن آموزشی از طریق طراح یا استاد و بقیه از همکاري و ارتباط دانشجویان تعیـین   50تا  40آموزش الکترونیک 

  .می شود

  .طراحی آموزش الکترونیک به صورت دوطرفه  و تعاملی. 3

  

  آموزشی طراحی

 یادگیري بدون آموزش نیز امکان پذیر اسـت، . یادگیري   آموزش  یک اقدام انسانی است با هدف کمک به مردم براي

آمـوزش اگـر از قبـل بـراي      .ولی با آموزش می توان نتایج بهتري به دست آورد و به یادگیري آسان تري دست یافـت 

طراحی شده باشد نتایج به نسبت بهتـري را بـه بـار مـی     کمک به یادگیري با توجه به شرایط همه جانبه به طور دقیق 

   .آورد

گیهایی است که در آموزش اثر بخش مـورد نیـاز مـی    ژطراحی آموزشی به دنبال بررسی و مطالعه تک تک وی :بنابراین

  . باشد

  

 آموزشی طراحی تعریف

 .است نقشه یک کردن آماده و کردن اختراع معناي به لغوي،طراحی لحاظ به

 .خاص هدف یک به دستیابی براي نقشه یک تهیه و منابع کارگیري به از است عبارت طراحی

 و دانشـها،مهارتها  در نظـر  مـورد  تغییـرات  به نیل براي آموزشی مطلوب روشهاي تجویز و بینی پیش آموزشی؛ طراحی

  .شاگردان عواطف

 و ویژگیها به توجه با موجود امکانات و محتوا اهداف، اساس بر آموزشی رویدادهاي تنظیم و بینی پیش آموزشی، طراحی

 . است مخاطبان شناختی ساخت

  .شود آموزش بخشی اثر و کارایی موجب تواند می آموزشی طرح تنظیم در دقت و توجه
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 آموزشـی  برنامـه  یـک . بنویسـد  را خود ي برنامه و کند آماده و بینی پیش را چیز همه باید معلم آموزش، شروع از قبل

 .کند تضمین را نظر مورد صالحیت و قابلیت به دستیابی که شود نوشته نحوي به باید خوب

در حیطـه   ( آموزشـی  خـاص  اهـداف  بـه  دستیابی جهت آموزشی خاص روشهاي اعمال و شناسایی به آموزشی طراحی

 .شود می اطالقخاص  شاگردانخاص براي  محتواي یک از طریق) وعواطف دانشها،مهارتها

 را اساسـی  گـام  یا مرحله چهار حداقل الگوها، تمام در اما کرد؛ استفاده مختلف الگوهاي از توان می طراحی فرآیند در 

 : از عبارتند گامها این. داد قرار توجه مورد باید

  آموزشی هدفهاي تنظیم و تحلیل:  اول گام

  آموزشی موقعیت تحلیل:  دوم گام

  آموزشی ي وسیله و روش محتوا، تعیین و تحلیل:  سوم گام

  ارزشیابی نظام تعیین و تحلیل:  چهارم گام

  

  آموزشی هدفهاي تنظیم و تحلیل:  اول گام

 بایـد  حـداقل  شده تنظیم خوب هدفهاي. هستند آموزشی رویداد یک در مطلوب وضعیت کننده بیان آموزشی، هدفهاي

 : باشند زیر ویژگی چهار داراي

 . شوند تنظیم آموزان دانش هاي فعالیت اساس بر یعنی باشند؛ محور آموز دانش. 1

 . باشند یادگیري نتایج از توصیفی. 2

 . باشند فهم قابل و روشن صریح،. 3

  .باشند گیري اندازه و مشاهده قابل. 4

 :شود طی باید اساسی ي مرحله چهار آموزشی، هدفهاي نگارش براي

  آموزشی کلی هدفهاي یا هدف تعیین - الف

 اهـداف،  از دسـته  ایـن . یابند تحقق آموزشی باید جلسه یا دوره یک پایان در که هستند اهدافی آموزشی، کلی هدفهاي

طراحی  با باید دانشجویان« فصل این مطالعه از پس بگوییم اگر مثالً شوند؛ می مطرح کلی عبارتهاي صورت به معموالً

 . ایم کرده بیان را کلی هدف یک واقع در ،»شوند آشنا آموزشی

 نهـایی  مهـارت  چـون  اهـداف  از دسته این .تفسیرند و تعبیر قابل صراحت عدم علت به معموالً آموزشی، کلی هدفهاي

 تعیین را فعالیتها عمومی جهت و روند می کار به انگیزه، نوعی عنوان به می کنند، بیان را آموزش جریان از شده کسب

  .کنند می

  تبدیل هدف کلی به اهداف جزئی -ب

نسبت به هدفهاي کلی محدودتر و مشخص تر و نسبت به هدفهاي رفتـاري، داراي جامعیـت و شـمول    هدفهاي جزئی 

   .بیشتري هستند
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هدفهاي جزئی، همچون هدفهاي کلی اغلب به صورت افعال کلی و مبهم نوشته می شوند و خود نیـز ممکـن اسـت      

   .قابل تجزیه به هدفهاي جزئی ریزتر باشند

اف کلی و جزئی در فرآیند آموزش این است که بر اساس موضوع اصلی درس، هـدف کلـی   ساده ترین راه نوشتن اهد 

  . نوشته شود و بر اساس عناوین فرعی درس، اهداف جزئی تنظیم گردند

 رفتاري هدفهاي به جزئی هدفهاي تبدیل - ج

 یـک  پایـان  در داریم ظارانت که را عاطفی حرکتی و -روانی شناختی، رفتارهاي نوع که هستند اهدافی رفتاري، هدفهاي

 .کنند می بیان دقّت به شود، ایجاد آموزان دانش در آموزشی فعالیت

 .باشد گیري اندازه قابل اي نتیجه و مشاهده قابل و صریح که است هدفی شده، تعریف خوب و مؤثر رفتاري هدف یک

 :باشند می زیر ویژگی سه داراي رفتاري هدفهاي

 )رفتاري فعل.(باشد شده تعریف خوب و مشخص دقیقاً باید رفتار نوع -1 

 )ها محدودیت و امکانات( شود بیان دقیقاً باید عملکرد یا رفتار انجام شرایط -2

  )مهارت معیارمیزان. (شود معین دقیقاً نظر مورد رفتار سنجش معیار -3

  

 آموزشی موقعیت تعیین و تحلیل:  دوم گام

 : شود مطرح معلم براي است ممکن زیر شرح به پرسشهایی معموالً مرحله این در

  یابند؟ تحقق شده، تعیین آموزشی هدفهاي تا کرد سازماندهی را آموزان دانش آموزشی هاي فعالیت باید چگونه -

  کدامند؟ رسانند، می آموزشی هدفهاي به را آموزان دانش بهتر و سریعتر که تجاربی و رویدادها

 سپس. کنند یادداشت و بررسی شوند، می یادگیري به منجر که را آموزشی هاي فعالیت کلیه باید معلمان مرحله، این در

 هـاي  فعالیت ي مجموعه از رسند، نمی نظر به ضروري و مهم چندان هدفها به رسیدن براي که را فعالیتها از دسته آن

 بـه  آموزشـی  هـدفهاي  به رسیدن براي ضروري و مناسب هاي فعالیت از اي مجموعه نهایت در تا کنند حذف آموزشی

  .آید دست

 طـراح، . است برخوردار خاصی ازاهمیت نیز یادگیري -یاددهی گروههاي تعیین فعالیت مراتب سلسله و ترتیب بر عالوه

 تشخیصی ارزشیابی اساس بر را فعالیتها آغاز  نقطه و کند بینی پیش را آنها فعالیت نحوه و تعداد گروه، نوع است موظف

 بـین  ارتبـاط  نـوع  آموزشی، هاي فعالیت آن در که است فرآیندي آموزشی موقعیت تعیین و تحلیل بنابراین. سازد معین

 - تـدریس  گروههـاي  حتـی  و تشخیصـی  ارزشـیابی  اسـاس  بـر  فعالیـت  آغـاز  نقطـه  ورودي، رفتـار  فعالیتها، و هدفها

  .شوند می تعیین و یادگیري،تحلیل

 )درس کالس با مرتبط(آموزشی هاي فعالیت - الف

 هـاي  فعالیـت  معـین  آموزشـی  اهـداف  تحقق براي معین، زمان یک در آموزان دانش و معلم هاي فعالیت مجموعه به

 : باشد می مشخص فعالیت قسمت دو شامل آموزشی هاي فعالیت بنابراین. شود می گفته آموزشی

 )تدریس روش( معلم هاي فعالیت -1
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 بر نظارت آموزان، دانش یادگیري هاي فعالیت دادن جهت مفاهیم، و اصول زمینه در الزم توضیحات: قبیل از نقشهایی

 و آمـوزان  دانـش  آموزشی هاي فعالیت اصالح و تقویت منظور به بازخورد دادن آنها، راهنمایی و آموزان دانش عملکرد

  .غیره

 )یادگیري تجارب( آموزان دانش هاي فعالیت -2

 .گویند می یادگیري تجارب دهند، می انجام یادگیري نتایج به دستیابی براي آموزان دانش که هایی فعالیت مجموعه به

 از معلمـان  مثـال  بـراي  .باشـند  متنوع و آموزشی اهداف با متناسب باید آموزان، دانش هاي فعالیت یا یادگیري تجارب

 بـراي . بپردازنـد  منـاظره  و بحـث  بـه  یکـدیگر  با و کنند تهیه گزارشی موضوعی درباره که بخواهند خود آموزان دانش

 شـکل  بـه  و کننـد  آوري جمع را اطالعاتی دهند، انجام را کاري بسازند، را چیزي کنند، سخنرانی خود هاي همکالسی

 چیزي. دهند انجام هستند واقعی زندگی جایگزین که را بازیهایی و کنند اجرا تئاتر و نمایش. دهند ارائه معنادار، کل یک

 شـده،  داده قـرار  آنـان  اختیـار  در یا و اند گرفته خود که تصاویري روي از. بسازند را آن و کرده مجسم ذهنی طور به را

 و تحلیـل  اي اندیشـه  یـا  چیـزي  دربـاره . دهنـد  قرار تفسیر و تعبیر مورد را موقعیتهایی و تصاویر یا و بنویسند داستانی

  .کنند قضاوت

  آموزشی اهداف بین رابطه - ب

 :دارند ارتباط یکدیگر با صورت سه به آموزشی هدفهاي معموالً

 بـه . نـدارد  امکـان  بـاالتر  هـدف  به رسیدن تر، پایین هدف تحقق از قبل که است اي گونه به هم با هدفها ارتباط -1 

 .گویند می »متوالی ارتباط« یا تسلسلی ارتباط« باالترند هدفهاي نیاز پیش تر، پایین هدفهاي بهتر، عبارت

 و اجـرا  قابـل  هـم  عرض در و باشند نداشته اي رتبه تقّدم هم به نسبت است ممکن آموزشی هاي فعالیت و اهداف -2

 ارتباط نوع این. باشد پذیر امکان دیگر هدفهاي از بعد یا قبل هدف، هر به مربوط مطالب آموزش یعنی باشند؛ دستیابی

 . گویند می »موازي ارتباط یا تراز هم ارتباط« را

 سلسله یک است ممکن را نهایی آموزشی هدف اجزاي یعنی دارند؛ ترکیبی حالت آموزشی هدفهاي مواقع، بیشتر در -3

 کـه  شـوند  تنظـیم  بایـد  طـوري  هدفها صورت، این در. باشند داده تشکیل »تراز هم هدفهاي« و »تسلسلی هدفهاي«

  .برسند مطلوب گیري نتیجه به آموزان دانش تا شوند، رعایت آن در 2 و 1 بندهاي هاي توصیه

 ورودي رفتار تعیین - ج

 تا باشند، داشته جدید آموزشی فعالیت یک شروع از قبل باید آموزان دانش که هستند قابلیتهایی و تواناییها ورودي، رفتار

 . یابند دست جدید هدفهاي به بتوانند و بفهمند را جدید مفاهیم

 مطلـع  خـود  آمـوزان  دانـش  ورودي رفتار از معملی اگر. شود می گفته نیز نیاز پیش مهارتهاي و دانش ورودي، رفتار به

. کند انتخاب آموزان دانش قابلیتهاي و تواناییها به توجه بدون را آموزان دانش آموزشی هاي فعالیت است ممکن نباشد،

  .شوند می تفاوت بی فعالیتها انجام به نسبت آموزان دانش صورت، این در

 تشخیصی ارزشیابی - د
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 از قبـل  و شـود  می طراحی ورودي رفتار براساس آن به مربوط سؤالهاي که است ارزشیابی نوعی تشخیصی، ارزشیابی 

 . گردد اجرا باید تدریس،

 جدید، مطالب به ورود براي را آموزان دانش الزم مهارتهاي و تواناییها و معلومات توان می تشخیصی ارزشیابی طریق از

 اي وسـیله . اسـت  آمـوزان  دانـش  ورودي رفتار سنجش براي معیاري اینکه بر عالوه تشخیصی ارزشیابی. داد تشخیص

  .کرد مشخص دقت به را آموزشی هاي فعالیت آغاز نقطه توان می آن کمک به که است

  یادگیري -تعیین گروههاي یاددهی  -ه 

   .برخوردار استسازماندهی دانش آموزان و گروه بندي آنها در فعالیت هاي آموزشی از اهمیت خاصی   

اسـت؛ مـثالً اگـر     ماهیت اهداف و فعالیت هاي آموزشییادگیري  -یکی از عوامل مؤثر در انتخاب گروههاي یاددهی  

باشند، حتمـاً دانـش آمـوزان بـراي اجـراي      ) مهارتهاي عملی( حرکتی -اهداف و فعالیت هاي آموزشی در حیطه روانی 

معموالً مناسبترین گروه . فعالیت هاي آموزشی باید به گروههاي کوچک تقسیم شوند، تا تحقق هدفها امکان پذیر گردد

مـی  ) نفـر  20تا  5(، براي هدفهاي عاطفی، گروه کوچک یا متوسط )نفر 40 تا 30(براي هدفهاي شناختی گروه بزرگ 

  . باشد

  

 آموزشی وسایل و روش محتوا، تعیین و تحلیل:  سوم گام

 بسـیار  اجـرا  فرآینـد  در محتوا سازماندهی .باشد شده تعیین زمان در تدریس قابل و اهداف با متناسب کامالً باید محتوا

 بایـد  نظـري  مفاهیم. گردد ارائه مشکل و پیچیده مطالب از قبل باید آسان مطالب امکان، صورت در. است اهمیت حائز

 نیـز  آموزشـی  هاي فعالیت .باشد داشته انطباق آموزان دانش توانایی با باید محتوا. شوند ارائه عملی هاي فعالیت از قبل

 با محتوا.باشد داشته همسویی رشته آن علمی مفاهیم و اصول با محتوا.شود درسی کتاب محتواي به منحصر نباید هرگز

  .باشد منطبق تدریس براي یافته تخصیص زمان مدت

 . است تدریس روش انتخاب سوم، گام در اقدام دومین

 هاي فعالیت سازماندهی چون، متعددي هاي فعالیت شامل بلکه شود نمی اطالق معلم سخنرانی به تنها تدریس، روش

 انفرادي آموزش رهبري و نظارت ها، رسانه دیگر یا فیلم کارگیري به آموزان، دانش بزرگ یا کوچک گروه یک آموزشی

  .باشد می غیره و

   .سومین اقدام در گام سوم طراحی، تحلیل و انتخاب وسایل آموزشی است

یادگیري اطالق می شوند که می توانند شرایطی را فراهم سازند تا در آن شرایط،  وسایل آموزشی به مجموعه امکاناتی

انتقال پیامهاي معلم کارآمد باید انواع و اقسام رسانه ها و وسایل آموزشی را براي . صورت گیرد سریعتر، بهتر و پایدارتر

   .انه ها و وسایل آموزشی استتدریس منظم و مؤثر کامالً متکی بر رس. بشناسد و درست به کار گیرد آموزشی

در فرآیند طراحی آموزشی منظور از وسایل آموزشی، مجموعه وسایل گرافیکی، عکس و یا وسایل الکتریکی یا مکانیکی 

   .که براي دریافت اطالعات، اعم از دیداري یا شنیداري به کار می روند، اطالق می گردد



 

 

 امکانـات  و آموزشـی  محتـواي  آمـوزان، 

 باید شده انتخاب وسایل .بداند خود درس

 پیام رسانیدن سبب تنها نه مناسب وسیله

 کـه  بداننـد  باید معلمان .کند می تقویت

 رفتـاري  هـدفهاي . گرفـت  کـار  بـه  آموزشی

 و سـادگی  دسترسـی،  قابلیـت  فنـی،  کیفیت

 از نیـز  ارزشیابی تاریخ. شود گذاشته آموزان

 .کنند آماده ارزشیابی براي

 و تشخیصـی،تکوینی  ارزشـیابی؛  انـواع 

 ارزشیابی،مشــاهدات همکالسـی،خود  

 نتـایج  تـا  گیرنـد  بهـره  گروهـی  و فردي

 در و گرفتـه  شـکل  پاسخ -محرك رابطه

  .اند گرفته قرار هم دنبال به و خط یک
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آمـوزان،  دانـش  یادگیري سبکهاي شی،آموز اهداف: معیار چهار

  .دهند می قرار توجه مورد تدریس روش

درس آموزش براي را وسایل از هریک محدودیتهاي و معایب

وسیله یک .باشد آموزشی اهداف و تدریس روش آموزشی، موقعیت

تقویت کامالً نیز را آموزان دانش انگیزه و توجه عالقه، بلکه 

آموزشی اهداف تمام براي وسیله بهترین عنوان به توان نمی

کیفیت .هستند آموزشی وسایل کارگیري به و انتخاب براي

  .است  آموزشی وسایل انتخاب در 

  ارزشیابی نظام تعیین و

آموزان دانش اختیار در روشن و واضح طور به مناسب فرصت

براي را خود که شود داده امکان آموزان دانش به تا گردد مشخص

انـواع  از معلمـان  .باشـد  آموزشـی  هاي فعالیت و رفتاري اهداف

 وســیله بـه  کتبی،ســنجش آزمونهـاي  جملــه؛ از آن مختلـف 

فردي هاي پروژه و) ارائه(کالسی گروهی،کنفرانس بحث در

  .آورند دست به مخاطبانشان و خود موفقیت

رابطه اساس بر عمده طور به که یادگیري تجارب از اي شده

  .شود می شاگرد یادگیري 

یک در که قاب به موسوم کوچک قطعات به درسی مطالب

  مسیر یک از بیش در گامهایی از متشکل برنامه

چهار حداقل تجربه با معلمان

روش انتخاب در را موجود

معایب مزایا، معلم است الزم

موقعیت محتوا، با متناسب

 شود؛ می وجه بهترین به

نمی را خاصی وسیله هیچ

براي معیار و راهنما بهترین

 دیگر معیارهاي از هزینه

  

و تحلیل:  چهارم گام

فرصت اولین در باید معیارها

مشخص باید آموزش ابتداي

اهداف با متناسب باید سؤالها

مختلـف  اشــکال در تراکمـی 

در مشارکت کالسی،میزان

موفقیت میزان از دقیقتري

  

  اي برنامه آموزش

  تعریف

شده طراحی توالی و ترتیب

 به منجر خاص اي زمینه

  انواع برنامه

مطالب تقسیم : خطی برنامه

  

برنامه : اي شاخه برنامه

  



 

 

  

 و ابـزار  بکـارگیري . (اسـت  آمـده  فـراهم 

 )فریم به فریم پیشروي. (برود

   )کوچکتر هاي

مخاطبـان   دیگـر  بـا  او مقایسه از یادگیرنده

  .دهد می افزایش را آموزش 

نقـش  %  55) رفتار و عملکـرد  
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  سنتی آموزش با اي برنامه

فـراهم  اي برنامه آموزش در یادگیري ادامه براي رغبت و انگیزه

برود پیش خود یادگیري سرعت با متناسب است مجاز شاگرد

هاي رویه( .شوند می تقسیم تر ساده گامهاي به پیچیده مطالب

  )تقویت و بازخورد( اي برنامه هاي آموزش در پاداش

یادگیرنده نگرانی عدم و آن از اطالع بر عالوه غلط پاسخ براي

 اثربخشی اي برنامه آموزش .شود می ارائه مخاطب توانایی

  :نکات حائز اهمیت در آموزش برنامه اي

  محتواي آموزشی نسبتاً ثابتتهیه آموزش برنامه اي براي 

  عدم تهیه برنامه هاي تکراري

  عدم تهیه برنامه هایی که درك آنها آسان بوده  و داراي پیچیدگی نیستند

  طراحی و استفاده از این نوع آموزش فایده 

 Communication  

رفتار و عملکـرد  (و زبان تن %  37، لحن % 7با دیگران، کلمات 

برنامه آموزش مقایسه

انگیزه ایجاد گیرایی، تنوع،

 )یادگیرنده دخالت

شاگرد هر اي برنامه درآموزش

مطالب اي برنامه آموزش در

پاداش از باالتري نسبت وجود

براي کننده تکمیل توضیح

توانایی سطح اساس بر برنامه

نکات حائز اهمیت در آموزش برنامه اي

تهیه آموزش برنامه اي براي 

عدم تهیه برنامه هاي تکراري

  اختصاص وقت کافی  

عدم تهیه برنامه هایی که درك آنها آسان بوده  و داراي پیچیدگی نیستند

 و هزینه و در نظر گرفتن

  

Communicationارتباط 

با دیگران، کلمات  برقراري ارتباط در

 .دارند

  



 

58 

 

 :ارتباط تعاریف

    رابط و  اتصال ، چیزي  به چیزي پیوند ، بستگی پیوستگی، بستن، ، دادن  ربط: لغوي معنی 

 ، انتقـال   قبیل از  گوناگونی مفاهیم  که  است  فرانسه و  انگلیسی communication  لغت  جایگزین  ارتباطات  علوم در

  .گیرد می بر در را  عمومی  همکاري و  فکري  اشتراك و ، اجتماعی  پیوستگی ایجاد آگاهیها و ها  اندیشه انتشار

  
 .شود منتقل گیرنده به ازفرستنده انتقال محتواي مورد آنکه بر مشروط گیرنده به فرستنده از پیام انتقال فرایند

 . آنها بین معانی بودن همسان شرط به گیرنده به فرستنده از پیام انتقال فرایند

  .متقابل است جریانى ارتباط پس جانبه دو امرى است مفاعله، وزن بر مبادله. احساسات و اطالعات مبادله فرایند

 

 

 

 

 

  

  

  نمادهاي از اي مجموعه طریق از معموالً که است ها داده تبادل فرایند ارتباط

Symbolsگیرد می انجام مشترك. 

 که  umanities انسانی علوم هاي شاخه از یکی عنوان به ارتباطات یکی است، کلی حوزه دو داراي امروزه ارتباطات 

 دیگري و است، ublic relations عمومی روابط و نگاري روزنامه و ارتباطی مطالعات جمله از هایی زیرشاخه شامل

  .آید می شمار به آن هاي زیرشاخه از مخابرات که فناوري هاي شاخه از یکی عنوان به ارتباطات
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 :  آمریکایی  شناس  جامعه  کولی چالز   از  تعریفی

 و  انتقال  وسایل و  فکري مظاهر  تمام و آید می بوجود  آن  وسیله  به و  اساس بر  انسانی  روابط  که  است  مکانیسمی  ارتباط«

 . کند  می پیدا  توسعه  آن  پایه بر  زمان و  مکان در آنها  حفظ

  کـه   وسـایلی   تمام و  تلفن ، تلگراف ، آهن راه ، چاپ ها،  نوشته ، کلمات صدا،  طنین ، حرکات رفتارها، ، چهره  حاالت ، ارتباط

  »گیرد می بر در را اند شده  ساخته  زمان و  مکان بر  غلبه  راه در اخیراً

 
  

  .دیگر  شخص  به  شخص  از یک  انسانی  وافکار و رفتارهاي  اطالعات  انتقال  از فن  عبارتست  ارتباط

  
 :  است  آورده  ارتباط  لغت  تعریف در وبستر  فرهنگ

 .دیگر افراد فرد با  یک  بین گفتگو و  بیان اظهار، ، انتقال  عمل از  عبارتست  ارتباط 

 : کنند  می پیشنهاد  ارتباط  براي را  تعریفی  چنین نیز  ارتباطات و  اجتماعی  علوم  کتب 
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  مـی  خـود  تجـارب  و گرایشـها  نظرها،  نقطه ، اطالع خبر،  تبادل  به نفر چند یا  یک  آن  طی  که  عملی از  عبارتست  ارتباط

  .پردازند

  
  الرسن و  استراگ ، الندبرگ نظر  به

 . باشد  می چند  نمادهایی  طریق از  پیام یا  معانی  انتقال از  عبارت  ارتباط 

  مـی  خـود  عقایـد  و  احساسات ، نظرات افکار،  تبادل  به بیشتر یا نفر دو  آن  طی در  که  دانست  جریانی  توان  می را  ارتباط

  .ورزند  می  مبادرت امر  این  انجام  به  است  یکسان آنها  کلیه  براي  معنایش  که  پیامهایی  بردن کار  به  طریق از و پردازند

  
  

 .قراردهد تأثیر  تحت را  دیگري  اندیشه تواند می  اندیشه  یک آنها  وسیله  به  که  است  جریانهایی  تمام  معرف  ارتباط  کلمه

آثـار   و رفتارهـا  و  تمایالت ، مفاهیم ، تصاویر  دیگران  در وجدان  انسان  وجدان  که شود  می  سبب  ارتباط دیگر  عبارت  به 

  .آورد پدید  گوناگون  روانی

  
  

  .شاگرد و معلم میان مهارت و نگرش اطالعات، اشتراك یعنی ارتباط آموزش جریان در



 

 

  

 .زدن با خود نامید را حرف  توان آن

فردي، اعمال ذهنی خودآگاه انسان مانند تفکر، محاسبه و ارزیابی خود و دیگران و روابط میان خـود و  

 .گیرد ریزي، تخیل و یادآوري و همچنین اعمال ذهنی ناخودآگاه؛ مانند خواب دیدن را دربر می

 ها ها، تصورات و ارزیابی برداشت

بعضی اوقات قسمتی ازبحث هاي گوینده را به او بازگو کنید تا اطمینان حاصل کنـد کـه شـما حرفهـاي اورا مـی      

 .مؤدبانه و پر محتوا باشد
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 خود با فرد فردي؛ارتباط 

توان آن دهد و می یک داد و ستد ارتباطی است که در درون وجود شخص روي می

 :فردي مصادیق ارتباطات درون

فردي، اعمال ذهنی خودآگاه انسان مانند تفکر، محاسبه و ارزیابی خود و دیگران و روابط میان خـود و  

ریزي، تخیل و یادآوري و همچنین اعمال ذهنی ناخودآگاه؛ مانند خواب دیدن را دربر می

 :شود فردي موارد زیر را شامل می ی ارتباط درونبه اعتقاد لئونارد شدلستک

برداشت ادراکات، خاطرات، تجارت، نگرشها، نظرات، عقاید، احساسات، تدابیر،

 دیگري با فرد فردي؛ارتباط

 . به ارتباط و مراودات بین دو فرد اطالق می شود

 .ارتباط خیلی مهم استپیدا کردن نقاط مشترك در ایجاد یک 

 .با انسانها از مواردي که دوست دارند، صحبت و ارتباط را آغاز کنید

 .قضاوت در مورد دیگران ارتباط با آنها را مختل می سازد

بعضی اوقات قسمتی ازبحث هاي گوینده را به او بازگو کنید تا اطمینان حاصل کنـد کـه شـما حرفهـاي اورا مـی      

مؤدبانه و پر محتوا باشد -صحیح -دقیق -کوتاه -ارتباطات حتی االمکان صریح

 شمارش و شناسایی قابل گروه با گروهی؛ارتباط

  

 :ارتباط انواع

 درون ارتباط .1

یک داد و ستد ارتباطی است که در درون وجود شخص روي می

مصادیق ارتباطات درون

فردي، اعمال ذهنی خودآگاه انسان مانند تفکر، محاسبه و ارزیابی خود و دیگران و روابط میان خـود و   ارتباط درون

ریزي، تخیل و یادآوري و همچنین اعمال ذهنی ناخودآگاه؛ مانند خواب دیدن را دربر می دیگران، برنامه

به اعتقاد لئونارد شدلستک

ادراکات، خاطرات، تجارت، نگرشها، نظرات، عقاید، احساسات، تدابیر،

 

فردي؛ارتباط میان ارتباط .2

به ارتباط و مراودات بین دو فرد اطالق می شود

پیدا کردن نقاط مشترك در ایجاد یک 

با انسانها از مواردي که دوست دارند، صحبت و ارتباط را آغاز کنید

قضاوت در مورد دیگران ارتباط با آنها را مختل می سازد

بعضی اوقات قسمتی ازبحث هاي گوینده را به او بازگو کنید تا اطمینان حاصل کنـد کـه شـما حرفهـاي اورا مـی      

 .فهمید

ارتباطات حتی االمکان صریحکلمات در 

 

گروهی؛ارتباط ارتباط .3



 

 

  .است ضروري پیام گیرنده

  

 نظر به ضروري چهارمی عنصر وجود گیرنده

  .بود خواهد

  

  .شود می گفته »پارازیت
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 کالس درس ارتباط معلم و شاگردان و شاگردان با هم در

 شمارش قابل غیر جمعیت با جمعی؛ارتباط

  ... مانند ارتباط از طریق رسانه هاي جمعی روزنامه ها، صدا و سیما و 

 

گیرنده و پیام فرستنده پیام، عنصر سه حضور ارتباط نوع ترین

  ارتباط فرایند عنصري سه طرح

گیرنده به ) آموزشی مشکل مطالب(پیام انتقال از اطمینان

خواهد پنجم عنصر بازخورد کند، می استفاده وسیله از پیام فرستنده

پارازیت«اصطالح در ارتباطی موانع این به.دارد وجود موانعی ارتباط

  

ارتباط معلم و شاگردان و شاگردان با هم در مانند

جمعی؛ارتباط ارتباط .4

مانند ارتباط از طریق رسانه هاي جمعی روزنامه ها، صدا و سیما و 

  

 :ارتباط فرایند اجزاء

ترین ساده برقراري براي

اطمینان براي تدریس جریان در

فرستنده تنها چون .رسد می

  

  

  

ارتباط برقراري در همواره

  



 

 

  
 دیگـر  طـرف  از و. نیست انتقال قابل 

 را مفهوم و کند خارج رمز از و برده مغز

  

 .گردد ارتباط
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 آید در رمز صورت به آنکه بدون است مطرح فرستنده ذهن

مغز به اعصاب سلسله و حواس طریق از را شده دریافت رمز

 ارتباطی

ارتباط کامل برقراري از مانع که شود می گفته مخلی عامل

ذهن در که صورتی به پیام

رمز بایستی نیز گیرنده منبع

  .نماید درك

  

  

ارتباطی هاي پارازیت

عامل هر به پارازیت: تعریف

 انواع
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 از اسـتفاده  کم بـا  یا زیاد سرماي و وگرما نور صدا، سرو نظیر شوند می پیام انتقال از مانع که فیزیکی؛ هاي پارازیت. 1

 .داد کاهش را فیزیکی هاي پارازیت تاثیرات توان می مطالب مجدد تکرار و توجه، جلب وسایل

 فرستاده که همانگونه پیام اینکه ولو آید پیش پیام مورد در تعبیر سوء که دهند می رخ زمانی استنباطی؛ هاي پارازیت. 2

 یـا  و اسـت  مشـکل  پیـام  گیرنـده  براي آنها درك که کند می استفاده کلماتی از فرستنده مثال. باشد شده دریافت شده

 .باشد داشته متفاوتی معانی پیام گیرنده و فرستنده براي شده گرفته کار به کلمات

 مطـابق  و آشـنا  اصـطالحات  و لغـات  کـاربرد  و ناآشنا اصطالحات و لغات تعریف با توان می را استنباطی هاي پارازیت

  .داد کاهش مخاطبان تواناییهاي و عالئق

  

 متخصصان نظر از پارازیت منابع

 .است ارتباط جریان در مخل عامل عالقه بی و کسل معلم مانند پیام؛ فرستنده.1

 پرت حواس و ،مضطرب ضعیف پایه دانش با گیرنده؛ پیام.2

 گیر پیام عالقه و نیاز با منطبق غیر و نارسا مبهم، پیام؛.3

 رفع براي پیام بنابراین انتقال در معلم استفاده مورد دستگاههاي و وسایل  فنی نقص نظیر پیام؛ انتقال وسیله یا حامل.4

  .است ارتباطی عناصر از یک کدام به مربوط مخل عامل که کند مشخص باید ابتدا معلم الذکر فوق موانع از هریک

 موانع ارتباطی

غیرمعقـول،   فـردي، انتظـارات   تفاوتهاي  ،)گفتارها مقابل در کامل سکوت یا و دیگران سخنان کردن قطع( گویی تک

دادن،  گـوش  دقیـق  در مهارت فقدان اولویتها، تشخیص عدماطالعات،  گمان، فقدان و تغییر، حدس مقابل در مقاومت

 فشـار  خشک،  افکار داوري،  پیش عجوالنه، گیري نتیجه ،)شود شنیده داشتنی دوست مطالب فقط( شنیدن در انتخاب

  توجهی بی پرتی و  روانی، حواس

  

  اصول ارتباطی موثر



 

 

  

ر که هر دو از کارمندان شرکت بل بودند ایـن  
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  . اولین کسی که ارتباط را به صورت یک مدل ارائه داد ارسطو بود

  . ارسطو هر ارتباطی را داراي سه جزء می دانست

   .ارسطو در مدل خود فقط به ارتباطهاي رودررو به صورت گفتاري توجه داشت

ر که هر دو از کارمندان شرکت بل بودند ایـن  وشانون و ویو. ر استومدل شانن و ویو ،یکی دیگر از مدل هاي ارتباطی

  .مدل را براي توجیه برقراري ارتباط  ارائه دادند

  

 مدل هاي ارتباطی

اولین کسی که ارتباط را به صورت یک مدل ارائه داد ارسطو بود

ارسطو هر ارتباطی را داراي سه جزء می دانست

  گوینده  - 

   گفتار - 

  مخاطب  - 

  

ارسطو در مدل خود فقط به ارتباطهاي رودررو به صورت گفتاري توجه داشت

یکی دیگر از مدل هاي ارتباطی

مدل را براي توجیه برقراري ارتباط  ارائه دادند



 

 

  

 مدل این. است مشاهده قابل بیشتر آموزشی

 ) است

 اجـزاء  مـدل  ایـن  در. کند می معرفی

 گیرد می بهره تربیتی روانشناسی و سیستمها

 از ارزشـیابی  زیـرا . باشـند  گیـري  اندازه

 هدف به رسیدن کدام هر و داشت، خواهد
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آموزشی در موقعیتهاي آن اجزاء که است مدلی لسول هارولد

 .کند می شناسایی سؤالی کلمات کمک به را ارتباطی

 باشد می زیر شرح به عنصر

 )فیلم کارگردان ، سخنران نویسنده،

 )صدا و زمینه موسیقی و نماها گفتار، نوشته،

 ) فیلم هوا، امواج کتاب، : ارتباطی

 ) فیلم بینندگان ، شنوندگان ، خوانندگان

است متفاوت گیرندگان بر تأثیر پیام محتواي به بسته: برگیرنده

  .است نشده گرفته نظر در ارتباط از هدف براي جایی

معرفی دایره شکل به را ارتباط است شده معرفی ایندیانا مدل عنوان

 .شوند 

سیستمها  شیوه از مدل این ارزشیابی ارائه، وسیله، سازمان، 

 . دارد توجه نیز

اندازه قابل و عینی باید هدفها که است این مدل این در هدفها

خواهد آنها از گوناگونی تفسیرهاي مختلف افراد است، مشکل

  .کرد خواهد امتحان دیگران 

  

هارولد توسط شده ارائه مدل

ارتباطی موقعیت یک عناصر

عنصر پنج داراي لسول مدل

نویسنده، : پیام  گوینده( کسی چه

نوشته،  : پیام( گوید می چه

ارتباطی حامل( راهی چه از

خوانندگان : مخاطب( کسی چه به

برگیرنده پیام اثر( تأثیري چه با

جایی ارتباطی مدل این در

 

عنوان به که دیگري مدل

 می معرفی صورت بدین

 محتوا، مخاطب، هدفها، 

نیز سازماندهی اصول به و

هدفها با رابطه در مهم نکته

مشکل مبهم و کلی هدفهاي

 با متفاوت اي گونه به را
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 .شناخت دقت به باید را پیام  گیرنده یا مخاطب مدل این اساس بر

 و یادگیرنـدگان  تعـداد  یادگیري، فضاي. کرد ریزي برنامه او براي آنها با مناسب و سنجید را او هاي دانسته و تواناییها 

ــان ــادگیري زمــ ــد یــ ــا بایــ ــه بــ ــه توجــ ــدگان بــ ــاي و یادگیرنــ ــا نیازهــ ــازماندهی آنهــ ــود ســ  . شــ

 .شود انتخاب گیران پیام و هدفها به توجه با باید ارتباط برقراري براي مناسب  وسیله

  .نگرند می آن به سیستماتیک دید با که است ارتباطی موقعیت یک آموزشی موقعیت هر مدل این اساس بر 

 پیـام   فرستنده مدل این در شود توجه اجزاء کلیه به آن در باید که بنگریم ارتباطی مدل یک عنوان به مدل این به اگر

 . است نشده مشخص دقیقاً

 بهترین ایندیانا مدل این وجود با. باشد آموزشی موقعیت طراح همان هدفها کننده تعیین و پیام فرستنده رسد می نظر به

  .گیرد قرار استفاده مورد تواند می آموزشی ارتباط موقعیتهاي در که است مدلی

 کلیـه  کـه  کنیم می سعی و دانیم می ارتباطی موقعیت یک را آموزشی موقعیت هر ما، آموزشی تکنولوژي کار حیطه در

 رسـیدن  براي سپس. گیریم می نظر در باشند داشته اثر اجزاء بر است ممکن که را عواملی و کنیم شناسایی را آن اجزاء

 . کنیم می تهیه سیستماتیک طرحی فرایندها، و اجزاء گرفتن نظر در با  آموزشی هدفهاي به

 یادگیرندگان عملکرد مقایسه که را  ارزشیابی نتیجه. آوریم می عمل به ارزشیابی آن از سپس و کنیم می اجرا را طرح این

  .گیریم می کار به بعد موقعیتهاي در هدفهاست یا معیار عملکرد با

  

 پیام گیرنده و فرستنده ویژگیهاي

 صحبت و نوشتن. است اهمیت حائز بسیار پیام گیرنده و فرستنده توسط پیام دریافت و ارسال در مهارت: لغوي مهارت.1

 .اند فرستنده استفاده مورد بیشتر که کردن

 .دو هر براي تعقل و. است گیران پیام استفاده مورد بیشتر که دادن گوش و خواندن

 .داشت خواهد دنبال به را ناموفق ارتباط پیام، گیرنده و فرستنده متفاوت فکر طرز: فکر طرز و گرایش.2

 .دارند تاثیر موفق ارتباط برقراري در پیام گیرنده هاي دانسته پیش و فرستنده اطالعات: اطالعات و معلومات.3

  .باشد می متفاوت هم با اجتماعی مختلف طبقات ارتباطی رفتار: فرهنگی و اجتماعی خصوصیات.4
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 کالمی غیر و کالمی ارتباط

 کالمی ارتباط

 و تربیت را صدا بایستی بنابراین. کند می استفاده خود حرفه در اساسی ابزاري عنوان به »صدا« از تدریس حین در معلم

 .نماید ورزیده

 :کند استفاده زیر مراحل از تواند می موثر ارتباط برقراري براي پیام فرستنده یا  معلم

 از اسـتفاده  و تزئینـی  زبـان  و پیچیـده  و بلنـد  هاي جمله کاربردن به و گفتار در ابهام از پرهیز: واژگان دقیق انتخاب.1

 .کوتاه هاي عبارت و مانوس کلمات

 . شود استفاده معمولی و رسمی آمرانه زبان از کالس شرایط به بسته: شرایط از یک هر براي خاص زبان از استفاده.2

  .کند می ایجاد مخاطبان در خوبی بینش ها مثال از استفاده: روشن زبان از استفاده.3

 از اغلـب  شـفاهی  زبان در که صورتی در است رسمی نوشتاري زبان: نوشتاري زبان همراه به شفاهی زبان از استفاده.4

  .روزمره هاي گفته به انتزاعی واژگان تبدیل. شود نمی استفاده زبان دستور ثابت اصول

 یـا  پـا  دادن تکـان  و کلید دسته تسبیح، مانند شخصی و آموزشی وسایل با بازي از: کننده گیج هاي حرکت و اطوارها.5

کـالس،   از بیـرون  به نگریستن جستجوگرانه میز، پشت دادن لم کالم، تکیه ریتمیک، داشتن صورت به بدن از قسمتی

 زائد حرکات از میز لبه در نشستن و گوش و بینی خاراندن ها، انگشت درآوردن صدا به کالس، کف به حد از بیش نگاه

 .شوند می حواسپرتی باعث و اند کالس

 سـازنده  معلـم  حرکـات  درباره نظر اظهار منظور به مخاطبان از نظرسنجی و کالس در شرکت براي همکاران از دعوت

  .شود رفتار تغییر یا اصالح موجب تواند می کوچک اي اشاره گاهی .بود خواهد

  

 موثر صورت به درس ارائه

 :از عبارتند که گیرد می شکل عنصر چهار با ارائه در مهارت

 از مهـم  نکـات  بـر  تاکیـد  ي برا. باشد رنج آور که بلند بسیار و نشود شنیده که آرام بسیار صداي صدا؛ درجه یا قدرت.1

 .شود می استفاده نرم گاهی و بلند صداي

 .کوتاهی یا بلندي نظر از صدا نوسان سطح صدا؛)تن(دانگ.2

 خسته و گوشخراش نفس نفس با همراه صداي و بودن زکامی صدا، بودن حلقی دار، رگه گرفته، صداي صدا؛ کیفیت.3

 .اند کننده

 بـه  زیـرا  کننـد  مـی  صـحبت  دقیقه در کلمه 130 تا 120 سرعت با مردم از بسیاري) صدا بندي زمان( گفتار؛ سرعت.4

  .  دارد بستگی سخنران و مخاطبان هاي ویژگی به گفتار سرعت. کنند می فکر سرعت

 کالمی غیر ارتباط

 .است »شناسی حرکت« دانش زیرشاخه کالمی غیر هاي ارتباط
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 حرکـات  دنبـال  بـه  و داده قـرار  تحلیـل  و تجزیه مورد را انسان بدن دیداري رفتارهاي که است دانشی شناسی حرکت

 .آنهاست معانی کشف و ارتباطی

 را خاصـی  معانی هرکدام و باشند می ارتباط برقراري منظور به بدن اعضاي کلیه ارادي حرکت که است معتقد علم این

 .بود خواهد متفاوت معانی این مختلف جوامع در البته که رسانند می

 کالمی غیر ارتباط انواع

. دیگـر  فرد توسط آن تکرار و فرد یک توسط خاص رفتار یک بروز: Emotional interaction احساسی تعامل.1

  ترسناك هاي فیلم مشاهده زمان در اضطراب عطسه، خنده،

 احساسی تعامل انواع

 .شود قرائت احساس با که شعري مثال ؛ محتوا به پیام فرستنده پاسخ در احساسی تعامل

 چهـره  مـثالً . کننـد  مـی  تقلیـد  فرستنده از پیام ؛گیرندگان پیام فرستنده به نسبت پیام گیرنده پاسخ در احساسی تعامل

 .گرداند می شاد را شاگردان معلم خندان

 ادیـده  را مخاطبـان  هـاي  واکـنش  معلـم  است ممکن ؛غیر پیام گیرنده به نسبت پیام فرستنده پاسخ در احساسی تعامل

 .بگیرد

 تلقـین  با شود می مواجه ترسناك موقعیت یک با که زمانی فرد  ؛ خود به نسبت پیام فرستنده پاسخ در احساسی تعامل

  .است صادق حالت این نیز عصبانیت و غم شادي، براي. رساند می حداقل به را ترس احساس خود به

 شخصی ظاهر.2

 .گذارد می تاثیر او ظواهر بر فرد ذهنیات زیرا است مهم شخص ظاهر در فرد ي»فکرها طرز« و »گرایشها«

 .نماید منتقل مخاطبان به آورد می زبان به که آنچه از بیش خود ظاهر وسیله به تواند می پیام فرستنده

 اشارات و حرکات.3

 کردن بلند مانند عاطفی حالت در  چیزي تلویحی؛ مقدار و اندازه دادن نشان براي اعضا و اندام از استفاده توصیفی؛مانند

  .تهدید عالمت به سبابه انگشت دادن نشان مانند شدید احساسی دعا تعاملی؛حالت هنگام آسمان به ها دست

  

  


