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  چکیده

 ،یآموزش یهارسانه از استفاده تیاهم و ضرورت. شوندیم مطرح انسان یزندگ ریناپذییجدا عنصر عنوان به هارسانه امروزه

 توسعه نکهیا به هتوج با.  است واداشته یبررس و قیتحق به یافزارنرم و یافزارسخت منابع نیا از استفاده یچگونگ در  را یاریبس

 یروین تیترب که ییآنجا از و است داشته آموزش جمله از  انسان یزندگ مختلف ابعاد بر یقیعم اثرات ،یفناور گسترش و

 نابعم از استفاده در مراکز نیا نگرش رییتغ و اصالح راه، نیبهتر .ردیگیم انجام یدانشگاه مراکز در کارآزموده و متخصص یانسان

 آموزش مراکز. باشدیم دانشگاه در موضوع با مرتبط یعمل و ینظر آموزش یهادوره یاجرا و فیتعر و افزارنرم افزار،سخت

 و دانش اشاعه و دیتول در یاساس نقش ،یآموزش یهانظام نیترمهم از یکی عنوان به که ان،یفرهنگ دانشگاه جمله از و یعال

 نقش یبررس هدف با حاضر پژوهش .کند جادیا را یآموزش یهارسانه از استفاده در مناسب نگرش تواندیم دارد اطالعات

 یمرور ارنوشت نیا در پژوهش روش .است گرفته انجام دانشگاه، یریادگی-یاددهی ندیفرآ ارتقاء در یآموزش های رسانهفناوری و 

 آن از یحاک قیتحق نیا از یناش جینتا. است شده هیته موضوع با مرتبط منابع لیتحل با و یعلم معتبر مقاالت به استناد با و بوده

-یاددهی ندیفرا در انیدانشجو مشارکت شیافزا موجب درس یهاکالس درو فناوری  هارسانه از مناسب استفاده که است

 .گرداندیم سریم یخوببه را دانشگاه در مؤثر و نینو آموزش فرصت ت،یدرنها و شودیم امر نیا در آنان عملکرد بهبود و یریادگی

 

 رییادگی -یاددهی ندیفرا، فناوری معلم، ان،یفرهنگ دانشگاه ،یآموزش رسانهها: کلیدواژه
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  مقدمه
ررسی ها، نظام آموزشی خود را موردبافتادگیطور اعم به تعلیم و تربیت نیاز دارد امروزه بیشتر جوامع برای جبران عقبانسان در طول زندگی به     

نظور ه مهای آموزشی بکنند همگام با دیگر نهادهای اجتماعی جامعه از وسایل، مواد، تکنولوژی جدید و نوآوریدهند و سعی میهمه جانبه قرار می

های آموزشی نظام(. 6: 1389، جعفرنژاد، ستاری)دناستفاده کن بشریهای انسانی و پاسخگویی به نیازهای جوامع افزایش بازدهی و کنترل سرمایه

امروز ، علـمم اند، به این سبب، وظیفـه و مسئولیتتحول بوده توجه به پیشرفت جوامـع، همواره دستخوش تغییر و ها، باهای حاکم بر آنو فعالیت

ق سوی یك تحول شگرف سورا به های آموزشی سنتی، جامعه و افـراد آنتوان با روشنمی تر شـده اسـت. دیگـرنسبت به گذشـته سنگین

نده که زکنند از نتایج تحقیقات و تجارب علمی و فنی سایر کشورها بهره گیرند. یکی از این تجارب اراغلب جوامع سعی می(. 1: 1390)شعبانی،داد

های مختلف تکنولوژی آموزشی و اهمیت شناخت دقیق و کاربرد وسایل تواند در مراکز و نهادهای آموزشی مثمر ثمر واقع شود، استفاده از جنبهمی

نان ها و تکامل آرسالت و هدف آموزش و پرورش، رشد و شکوفایی انسان"(. 50: 1395)شیخی، هره دشتی،آموزشی در فرآیند تدریس است کمك

بنابراین آموزش باید با سرعت و کیفیت بیشتر انجام شود. تکنولوژی آموزشی باعث سهولت، سرعت و دقت در  "در کنار تولید علم و نوآوری است

ی نگیزهاهای جدید به منابع یادگیری وسیعی دست یابند، توانند با استفاده از  فناوریآموزان و معلمان میگردد. دانشامر آموزش و یادگیری می

 (.50: 1385، موحدی نیا، سلیمی، رحمانی)های مختلف یادگیری را مورداستفاده قرار دهند یادگیری خود را افزایش دهند و شکل

 این های آموزشی و فناوریاما رسانه ای از نگرانی مضاعفی برخوردار شده است.در ایران مسئله آموزش و نظام تعلیم و تربیت به دالیل عدیده     

ها بکاهد و کیفیت را افزایش دهد و محصوالت های آموزش از هزینهادعا و بلکه توان را دارد که طی یك برنامه مدون و با تغییر در ساختار و روش

 1386حیدری زاده، ،های آموزشی را با نیازهای جامعه هماهنگ و منطبق نماید و در جهت کاربردی نمودن آموزش قدم بردارد)صالحی امیری نظام

ای دارد. استفاده از وسایل کند جایگاه ویژهکه تئوری و عمل را هماهنگ میآموزشی از حیث ایندر بین این عوامل، وسایل کمك. (49-51:

آموز به و دانش آموزان جا بگیردشود که مطالب مطرح شده در ساخت شناختی دانشآموزشی توسط معلم در جریان تدریس، باعث میکمك

 (.6-5: 1394ی ، مرادی، لیاسمعذوالقدر نسب، ) باشند و احساس رضایت بیشتری از حضور در کالس داشتهد دار نائل شومعنییادگیری 

 

 بیان مساله

از طرف  یسخنران هیجلب شد روش آموزش بر پا یدر قالب استفاده از مطالب چاپ یریادگیاز آن زمان که توجه بشر به مسئله آموزش و پرورش و 

 و یموجبات خستگ یتکامل مداوم و روزمره دانش بشر لیآموزان به دلدانش یبرداشتن و حفظ کردن برا ادداشتیمعلمان و گوش دادن و 

های آموزش جهت است که دگرگونی نیتواند دوام داشته باشد به همتوانست و نمینمی یتیوضع نیاست ادامه چن یهیبد .آورد فراهمرا  یتینارضا

ر این دت. قرار گرف اجیضرورت و احت نیآموزشی در خدمت او مواد کمك لیو وسارسانه و  قیتحق گریهای ددر زمینه راتییپای تغ به پرورش پاو 

دون . بباشندمی های آموزشیترین جایی است سرچشمه تمام تحوالت و نوآوریترین مکان و شایستهمهم و مراکز آموزش عالی هامیان مدرسه

جانب اوست و جوامع بشری هرگونه تحول و پیشرفت های آموزشی، معلم نقش کلیدی داشته، چشم امید جامعه از هر سو بهدر تمام نظامشك 

 عیسر شرفتیبا توجه به پ(. 9-5: 1394ی ، مرادی، لیاسمعذوالقدر نسب، ) دانندعلمی و معنوی خود را ناشی از نگرش، همت و تالش معلمان می
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ای ویژه گاهیداشته و از نقش و جا یرسالت مهم انیکشور، دانشگاه فرهنگآینده  اندازدر افق چشم رانیجایگاه نظام آموزش و پرورش او  یتکنولوژ

ها و در روش یو انجام اصالحات اساس یمتحول کردن نظام آموزش . همچنین انداز فوق داردنظام آموزش و پرورش به اهداف چشم لیدر ن

ا، هآن یای و روشو سطح تسلط حرفه یموجود، بدون تحول در نگرش معلمان، ارتقاء دانش تخصص یهای درسبه آموزش و برنامه یکردهایرو

و  لیمسئوالن آموزش و پرورش و معلمان باتجربه در کنار هم ضرورت شناخت و استفاده وسا .(51: 1382 ،یلیسلسب)غیرممکن خواهد بود. یکار

واد و م لیوسا تی. بنا به اهمابدیدست  شتریاند. تا جامعه فردا به سعادت بدرک و احساس کرده گریاز هر زمان د شیآموزشی را بمواد کمك

 تیوضع دابیآن است که در یدر پ قیتحق نیرود، امی سیتدر انیدر جر لیوسا نیکارگیری اکه از به یآن با انتظارات سهیآموزشی و مقاکمك

 (.9-5: 1394ی ، مرادی، لیاسمعذوالقدر نسب، ) چگونه است ییآموزان راهنماآموزشی در دانشکمك لیموجود کاربرد مواد و وسا

 

 موضوع تیاهم 

ه به کیفیّت و ای کشك آینده هر جامعهبی تنها در ایران، بلکه در سایر ممالك جهان وظیفة سنگینی را بر عهده دارددستگاه تعلیم و تربیت نه     

های آموزش مؤثر برتر و مفیدتر باشد جامعه فردا سالمت و دهی برنامههرچه کارآیی و بهره رونیاورش آن بستگی دارد. از کارآیی آموزش و پر

ان به وجود به نام انس یی کوچکآموز از محفوظات انباشته شود و کتابخانهکه ذهن دانش ستیمعنا ن نیبه ا آموزشسعادت بیشتری خواهد یافت. 

آموزش را به (. 36-35: 1397، فی)س"ردیقرار گ ی فراگیراناست که در خدمت پرورش و کارآموز ی مؤثر و مفیدتیآموزش فعالمنظور از ". دیآ

 یریادگیقصد آسان کردن هایی را که معلم بهاند. معموالً فعالیتکرده فیتعر رندیبگ ادیآموزان که دانشاین یهایی براعنوان فراهم آوردن فرصت

 زنیاتک، براون). ابدیدست  یمنطق یبه تفکر رندهیادگیاست که  نیدهد و هدف اانجام می یبه کمك مواد آموزش ایتنهایی به انرندگیادگیدر 

 استفاده از وسایل کمك آموزشی از نیازهای اولیه ویادگیری در دانشگاه با –ای مؤثر در فرایند یاددهی آیندهبرای رسیدن به مقصود  .(5-4 ؛1991

ر ب کسان،ی یهای آموزششود روشدر شاگردان باعث می یو فراشناخت یشناخت یبا اذعان به وجود فراگردها یتکنولوژ .رودشمار میمهم به 

 .(45: 1386بگذارد. )فردانش،  یمتفاوت یرهایشاگردان مختلف، تأث

 ی جوامع انسانی در گرو تأمین نیروی انسانی ماهر ودانند. پیشرفت و ترقرشد و توسعه می یربناینظران دانشگاه فرهنگیان زاکثر صاحب     

اه به مدارس ما ر یمختلف زمان یآموزش یها و تکنولوژهای استفاده از رسانهتکنیك. بوده است های مختلفمتخصص جهت اداره مطلوب بخش

رسد که دانشگاه فرهنگیان، لذا به نظر می (؛3-2: 1392ی، )نبود که معلمان به آن آشنا و معتقد شوند و به اعتقاد خود عمل کنن افتیخواهند 

ن و استفاده های نویهای اساسی را در ایجاد تحوالت در نظام آموزشی بردارد و بتواند با شیوهتواند گاممعلم، مینخست با انجام اصالحاتی در تربیت

که در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران راهکار استقرار از وسایل فناوری جدید تأثیر بسیار زیادی در یادگیری دانشجویان بگذارد همچنان

ای تربیت محور توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاری اندازی دانشگاه فرهنگیان با رویکرد آموزش تخصصی و حرفهمعلم و راهنظام ملی تربیت

طح معلم با تأکید بر کارورزی و انطباق سر برنامه درسی تربیتها و باز تنظیم اصول حاکم بربط به منظور باز مهندسی سیاستهای ذیدستگاه

ای مناسب برای های معلمان در سطح ملی و جهانی با مقتضیات الگوی برنامه درسی در نظام تعلیم و تربیت و طراحی سیاستهای حرفهشایستگی

 (.29-26: 1390است )سند تحول بنیادین،  های جذب، تربیت و نگهداشت معلمان در آموزش و پرورش پیشنهاد شدهارتقای شیوه
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 مبانی نظری و پیشینه شناسی تحقیق 

شود. ایـن الگوهای حافظه مربوط می گراست کـه بـر پـردازش اطالعـات تأکید دارد و بـه ازجملـه نظریـات شناخت، ی رمز دوگانهنظریه    

 آمـده از دسـت ی بهنتیجه؛ شوددیداری و شنیداری( پـردازش می های)کانالکند که اطالعات از طریق دو کانال مجزا می نظریـه استدالل

دو کانـال،  آمـده توسـط دسـت به گیرد کـه اطالعـاتهنگامی به بهترین وجه صورت می کند، یادگیریمبتنی بر این نظریه بیان می هایپژوهش

ست که ا تعامل برقرار سازند. شاید بتوان گفت بر همـین اسـاس بـین ایـن دو، هماهنگی بیشتری داشته باشـند و بتواننـد بـا یکـدیگر ارتبـاط

 .کندیادگیری و یادآوری مطالب، کمك بیشتری می توضیح کالمی همراه بـا شـکل و نمـودار، بـه

و کالمی در حافظه ذخیره  اریآید، پردازش و به دو صورت دیـدپدیده حاصل می ای کـه از یـكبر اساس نظریه پایویو، اطالعات دوگانه    

ظری ن تصاویر در شناخت موردتوجه قرار گیرد. این چارچوب از کاربردهای آموزشی این نظریه آن است که باید نقش بنابراین یکـی. شوندمی

 .(150: 1394)کاوه،  مواد دیداری استفاده شود کند که در طراحی مـواد آموزشـی، ازپیشنهاد می

-مجزا برای پـردازش دیـداری این است که سیستم پردازش اطالعات انسان دوکانـال فرض بر، ایاختی یادگیری چندرسانهی شندر نظریه    

له سلس پردازش وجود دارد. یادگیری فعال مستلزم اجرای یـك دارد که در هر کانـال ظرفیـت محـدودی بـرایکالمی -تصـویری و شـنیداری

 .(151: 1394 ،در طول یادگیری است)کاوه های شناختی،دازشهایی در ارتباط با پرهماهنگی

و نیز  ییادگیر -های نوین در فرایند یاددهیگیری از رسانهبهره آشنا نمودن معلمان با اصول و مزایایکنند بیان می ،والدريپ پـرين و     

 .دهای درس منجر شـونوین در کالس های آموزشـیاز رسانه تواند به میزان استفاده مناسبمی های فنـی و انگیزشـیفراهم نمـودن زیرساخت

 (.151: 1394 ،)کاوه

 ،یدسترسنسبت به معلمان ) یرونیکرده است: دسته اول موانع ب میتوسط معلمان را در دو دسته تقس انهیرا یموانع استفاده از فناور، 1ریارتم "    

اگر  یحت ،دارداظهار می یها و مقاومت(. وفعالیت د،عقای ،هانسبت به معلمان )نگرش یموانع درون( و دسته دوم یمنابع و کارآموز ،یانییزمان، پشت

پس باید  "خواهد کرد یریجلوگ نهیی دوم از استفاده بهاستفاده نخواهند کرد و موانع دسته یبروند، معلمان از فناور نیی اول از بهمه موانع دسته

 (.6-4: 1386دوست،  یمی)رحرد تا بتوان از فناوری ها آموزشی استفاده کرد سعی کرد به تمام موانع رسیدگی ک

 درسی جهینت نهای آموزشی و استفاده از فناوری در تدریس  به ایپژوهش خود پیرامون رسانه جنتای ددر راستای تأیی ز( نی2006) 2توپر کسکی   

کمبود ارائه خدمات فنی و کمبود آموزش کارکنان مدرسه درباره فاوا، کمبود  ،اند از: موائع مادیفناوری عبارت قترین موانع موجود در تلفیکه مهم

و موانع  رمقاومت در برابر تغیی ،افزارهای آموزشیفناوری، کمبود نرم ستماطالعات به سی رائهکند بودن روند ا ای یمها، اطالعات قدیتعداد رایانه

 .تی معلمان اسزشانگی
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رای بپرداخت و نتیجه گرفت که  ها و وسایل کمك آموزشی در تدریساستفاده از رسانه( در پژوهشی  به تأثیر 1388) خاقانی زادهمرتضی 

ه و نتیجه ها استفادخوبی بتوانند در کالس از این رسانهخوبی درک و آموزش داده شود تا معلمان بهباید بهچگونگی استفاده مطلوب از این ابزار 

 مطلوب بگیرند. 

که دبیران به نقش مهم   داردمی اظهار های آموزشی بود( در پژوهشی که پیرامون نگرش و شناخت دبیران از رسانه1381)ابراهیمیمینا    

ها از ی آنمیزان استفادهو به این نتیجه رسید که  یادگیری واقف هستند،-تدریس و افزایش کیفیت یاددهی در الگوهـای های آموزشـیرسانه

  .ستاشنیداری در سطح بسیار محدودی  -ها خصوصـاً دیـداریرسانه

 تحقیق شناسیروش

 یفیف، توص، به لحاظ هدهصورت گرفت های آموزشیوسایل و رسانه اثرات مفید استفاده ازنقش و  یینبا هدف تع یقتحق ینا ینکهبا توجه به ا    

قاالت م و هاشامل کتاب نهیزم نیمنابع مرتبط در ا لیتحل قیطر و ازاست  یاسناد -ایآوری اطالعات، کتابخانهو جمع یلو به لحاظ نوع تحل

و وسایل  است تا پس از بیان ماهیت و نقش رسانهبر آن  اله سعیو در این مق شده است یگردآوری، اطالعات یهابانك ،مرتبط موجود در کتابخانه

 .یادگیری موردبحث قرار گیردیادگیری  -ها در فرایند یاددهیآموزشی، چگونگی انتخاب و کاربرد مطلوب آن

 

 هاوتحلیل دادهیافته ها و تجزیه

رود، اما این دو واژه را از به کار می« آموزشی یلهیوس»اشتباه مترادف با غالباً به« آموزشی یرسانه»اصطالح  ی:ها و وسایل آموزشتعریف رسانه

وانتقال معنی شده است. در آموزش نیز برای نقل یلهیمتمایز کرد. رسانه در لغت به معنای رابط دو چیز و وس توانیبهتر م« پیام»حیث انتقال 

آموزشی  یانهرس نیترها، غالبلی احتیاج است که پیام آموزش را به یادگیرنده منتقل کند. معلم در برخی از کالسنقل و انتقا یلهیوسبه ،انتقال پیام

 .(96: 1385،)فردانش"حد فاصل و سرانجام، وسیله نقل و انتقال است ز،یمادة وسط با رابط دو چ ایواسطه، وسیله  یرسانه در لغت به معنا" .است

گیرندگان وزشبه آم یهای آموزشدارد. انتقال پیام رندهیبین فرستنده و گ امیانتقال پ لیای در تسهرسانه مناسب سهم عمده ،یارتباط انیدر هر جر

به  یرسانه آموزش .(88: 1385،یگیرد )حجازشوند، صورت میآموزش محسوب می ندیناپذیر فراکه جزء تفکیك یهای آموزشبا استفاده از رسانه

و  لیوسا ،ایاش ،آموزشیکمك لیکه وسا یکند؛ در حالمنتقل می رانیآموزش را به فراگ یشود، که کل محتواگفته می یابزاربا  لیعوامل، وسا

است و  یآموزش امیپ یخود قادر به انتقال و رانندگ یرسانه به خود ن،یشود؛ بنابراها استفاده میاز آموزش از آن یهستند که تنها در بخش یزاراب

توانند می یهای آموزشاساس رسانه نیکنند. بر اکمك می سیآموزش و تدر ندیبه فرا د،یآیطور که از عنوان آن برمآموزشی همانکمك لیوسا

 .(155: 1386،ی)کالهدوز ردیتر و مؤثرتر صورت گتر، بهتر، بادوام، آسانترعیسر یریادگیرا به وجود آورند که  یطیشرا یآموزش طیدر مح
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 های آموزشیبندی رسانهمیتقس

. تبندی قرارگرفته اسهای متفاوت مورد تقسیممواد و وسایل آموزشی از دیدگاه متخصصان مختلف و با توجه به معیارهای خاصی به گونه    

 میتقس که جامع هم هست؛ هنیزم نیدر ا نیهای نوبندیاز طبقه یکینماید ها کمك میها به انتخاب مناسب به آنبندی رسانهاز نحوه طبقه یآگاه

 .آمده است 1های آن در جدول و چند حسی است که ویژگی یداریشن یدارید یداریشن یداریصورت دها بهرسانه

 (40-28: 1386ی، موریت ریامبندی رسانه آموزشی)( طبقه 1جدول

 توضیحات                                                                       رگروهيز انواع رسانه

 کتاب، روزنامه، و مجله، اسناد و مواد تکثیر شده                                            نوشتاری ديداری

 گچی، ماژیکی، مغناطیسی، الکتریکی و تابلوی اعالنات                              تابلويی غیر نوشتاری

، جدول، نقشه، پوستر، نشریه، نمودار، طرح خطی، کاتوریکارطراحی و نقاشی،           تصويری مات

 عکس

لم استریپ فی اسالید،ها، تلق شفاف و پروژکتور اورهد، اسالید و پروژکتور میکروفورم     تصويری شفاف

 پروژکتور فیلم استریپ  و 

 صوتشنیداری معمولی و لیزری، تلفن، نوارهای شنیداری و ضبط یهابیان معلم، رادیو، صفحه شنیداری

 -ديداری 

 شنیداری

 شنیداری، مجموعه اسالید یا فیلم استریپ ناطق CD شنیداری، مجموعه عکس و نوار یا CD کتاب، نوار یا   ساکن

 های تلویزیونی، ویدیو و ویدیو پروژکتور، رایانه و دیتا پروژکتور، ویدیو میجر )ویژواالیزر(فیلم متحرک، برنامهمتحرک     

 شی واقعی، مدل، ماکت، میز شنی و منظره سه بعدیسه بعدی                                          چند حسی

بازدید  علمی، اردوها و  هایهای آموزشی، آزمایشگاه زبان، گردشها، بازیسازیشبیه      يادگیری -های ياددهیموقعیت

 از اماکن

 های آموزشیزمان و بستههای چند اسالیدی، نمایش فیلم و اسالید همبرنامه                ایای از چندرسانهمجموعه
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 های یک رسانه آموزشی مناسب:یژگیو

 

 های آموزشیمحتوا و شیوه ها،همخوانی باهدف -1

های آموزشی، نتیجه . هدفهای آموزشی انتخاب شده منطبق و سازگار باشدمحتوا و فعالیت های آموزشی،ای مناسب است که با هدفرسانه    

اقعی، مدل قادر یر شیء وهایی نظمثالً اگر هدف آموزشی دستیابی به یك مهارت عملی معین باشد، رسانه یادگیری هستند. -نهایی فعالیت یاددهی

 (.65-63، :1378 محمدی، رمضانی، احدیان،) ها خواهند بودترین رسانهبه ترتیب مناسب لمیبه کار و ف

 توانایی انتقال پیام موردنظر -2

توانایی ، مناسب به عنوان رسانه آموزشی غیره  و لمی، فریبنابراین یکی از شرایط ضروری قبول هر نوع شیء، تصو ،رسانه وسیله انتقال پیام است    

اظ خوبی به مخاطبان منتقل کند هرچند که از لحای که نتواند منظور ما را بهپیام موردنظر است؛ به عبارت دیگر وسیله یآن وسیله در ارائه و القا

 (. 180-173: 1385آقاجانی،  صابریان، حاجی) مورداستفاده قرار گیردنباید  ها بسیار عالی باشدجنبه ریکیفیت فنی و سا

 انطباق با ویژگی فراگیران -3

طالب باید با م ای صدادار نظیر فیلم،در رسانه یادگیرندگان منطبق باشد، یازهایها و نعالقه ها،های آموزشی انتخاب شده باید با تواناییرسانه    

 طنین صدا، ی،موسیق تصاویر، ها،در انتخاب واژه کافی باشند. ریکم و غ ایکننده و فهم مخاطبان ارائه شود توضیحات نباید زیاد و کسلزبان قابل

 (.71: 1383)میرزا محمدی،  مخاطبان توجه کرد یهاییها و توانافشردگی مطالب و... باید به عالقه سرعت بیان،

 محتوا بر بودنمعت -4

آنان را از قبل مطالعه کرده باشد تا اشکاالت را رفع  و معلم و به روز باشد دی، جدحیآید باید مفید، صحهای آموزشی میاطالعاتی که در رسانه   

 (.43: 1386نماید )تیموری، 

 

 برانگیختن و واداشتن مخاطبان به فعالیت -5

رسانه باید توجه مخاطبان را به خود جلب کرده و تا پایان فعالیت  توجه وبر انگیزنده بودن است.جالبهای آموزشی های مهم رسانهاز ویژگی    

آن  زاید.تواند به جذابیت رسانه بیفرنگ و حرکت می صداهای جنبی، استفاده بجا و متعادل از عوامل انگیزشی نظیر موسیقی، آموزشی حفظ کند.

 و یرا به کوشش فکری و عمل او جکاوی و فعال کردن ذهن مخاطب توان بیشتری داشته باشد ورسانه آموزشی که در برانگیختن حس کن

 .(100-71: 1383بود )میرزا محمدی،  تر خواهددهی وادارد موفقپاسخ

 هنری –کیفیت خوب فنی -6
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داشته  ی تولید نیز باید کیفیت باالییهای هنری و فناز لحاظ ویژگی ضمن داشتن محتوای مناسب؛ رسانه منتخب برای یك موقعیت آموزشی،   

 . پس الزم است از قبل به معلمان آموزش کافی داده شده باشـد.(200-173: 1385صابریان، حاجی آقاجانی، ) باشد

 عملی بودن و سهولت استفاده -7

سترس سهولت تعمیرات در د استهالک کم، بودن،استحکام و بادوام  ونقل، طرز کار آسان،حمل تیوزن بودن، قابلمثل سبك ییهاصهیوجود خص    

 (.40-28: 1386)تیموری، باشداین ویژگی می دهندهلیمجموعاً تشکی آموزشی، افزارهاسخترسانه و 

 توجیه اقتصادی -8

یار انتخاب بودن رسانه را معمد روز وجدید  برخی به غلط زیبایی صرف یا پیچیدگی، باشد. ییك رسانه مناسب باید تا حد امکان ارزان و اقتصاد    

نی، د )صابریان، حاجی آقاجایا ویدئو استفاده کر لمیارزان ممکن باشد نباید از ف دیسف و اهیدهند؛ اگر انتقال مفهومی با یك قطعه عکس سآن قرار می

1385 :173-180.) 

 یریادگینقش حواس در  

واس مختلف در یادگیری دارا هستند. حواس مختلف نقش واحدی در یادگیری علت دیگر استفاده از وسایل کمك آموزشی نقشی است که ح    

 .دارا نیستند

 .گیردصورت می یینایس بـیادگیری از طریق کاربرد ح" 75%

 .گیردمی صورت شنوایی حس یادگیری از طریق کاربرد  13%

 .گیرده صورت میـیادگیری از طریق کاربرد حس المس  6%

 .گیردویایی صورت میـس بـکاربرد حیادگیری از طریق   3%

 1393ه،محمدزاده مهن، نایابنقل از  1374یترجمه براهن ،لگاردیو ه نسونیتک؛ )ا"گیردیادگیری از طریق کاربرد حس چشایی صورت می  3%

ر مفید برای فراگیران باشد و تواند بسیاهای دیداری میاستفاده از رسانه پس .قسمت اعظم یادگیری در انسان از طریق حس بینایی است(. 110:

مؤثرترین راه دستیابی به گروه هدف استفاده تلفیقی از چندین رسانه  "اما باید بدانیم؛ هایی آموزش داده شودها چنین رسانهالزم است در دانشگاه

 ".کننداست زیرا هریك اثر یکدیگر را تقویت می
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 های آموزشی در تدریساستفاده از رسانه یالگو 

 با الگو این. است شده ارائه اصولی طوربه الگویی آموزش، امر در هاآن اهمیت و نقشبه  توجه با و آموزش در هارسانه از مؤثربرای استفاده     

ستفاده واقعی ا و آموزش در هارسانه کاربردی بندیطبقه بر الگو این اصلی تأکید. است معلمان برای عملی راهنمای یك ها،رسانه ترکیب از استفاده

 (11: 1392مجله عصر مردم،)میپردازیها ماست که به معرفی آن ییهاها در کالس درس است. این الگو شامل گاماز رسانه

 های یادگیرندگان(شناسایی یادگیرندگان )تجزیه و تحلیل ویژگی : گام اول

یژه دانش، های وهای عمومی و شایستگیتوان بر حسب ویژگییادگیرندگان را میاولین گام از این الگو عبارت است از شناخت یادگیرندگان.    

آموزانی که مهارت کافی های غیر چاپی بر دانش. برای مثال، ممکن است رسانهداد قرار موردبررسی موضوع، یآنان درباره یهانگرش ها ومهارت

 .برای خواندن ندارند، تأثیر زیادی بگذارد

 اهداف آموزشیبیان  : گام دوم

 ؛. فراگیرندگان باید چه نوع اهداف یادگیری را به دست آورنداست آموزشی اهداف بیان های آموزشی،گام دوم در این الگو برای استفاده از رسانه   

 باید دقیقاً قابل حصول باشد.  کندمیاهدافی که معلم بیان و 

و  در وهله اول، معلم باید بداند که هدف اصلی، انتخاب مناسب رسانهکند؟  بیان را آموزشی اهداف باید معلّم چرا که است این سؤالحال 

رندگان باید شود که یادگیمشاهده نباشد. معلوم نمیکند. اگر اهداف قابلهاست. دلیل اساسی دیگر این است که کار ارزشیابی به او کمك میروش

عالوه، بیان اهداف، دانند که چه انتظاری از آنان وجود دارد. بهآموزان نیز نمیانشچه چیزی را به دست آورند. بدون اهداف صریح و روشن، د

 .کندیهای معلم و فراگیرنده را روشن مفعالیت

های یادگیری مناسب برای دست یافتن به مسئولیت معلم به عنوان یك آموزش دهنده، عبارت است که فراهم آوردن و آماده کردن فعالیت    

 .است یادگیری هایفعالیت گونهاین درسئولیت فراگیرنده، شرکت مؤثر اهداف و م

 انتخاب رسانه و مواد آموزشی : گام سوم

 :کندفرآیند انتخاب رسانه به دو نکته اشاره می  

 .ناسب برای اجراـالف( انتخاب رسانه م

 .ب( انتخاب و طراحی مواد آموزشی جدید 

 آموزشی مواد و هارسانه مؤثر ازاستفاده  :گام چهارم
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که رسانه و مواد آموزش موردنظر انتخاب شد، معلم باید به این موضوع فکر کند که چگونه به کار گرفته شود و چه مدتی برای بعد از آن    

توان به موارد می ینهها الزم است. همچنین در این مرحله، باید کالس و تجهیزات الزم برای خواندن را آماده کرد. در این زممناسب آن یریکارگبه

 :زیر اشاره کرد

 ه:الف( آمادگی فراگیرند

ی آن و عمل   های آموزشی با معلم همکاری نداشته باشد، تدریس به مفهوم واقعی تا فراگیرنده به درس معلم توجه نکند و در اجرای فعالیت 

 .صورت نخواهد گرفت

 م:ب( آمادگی معل

باید آمادگی داشت، امر آموزش نیز از این قانون مستثنی نیست. معلم باید در نظر بگیرد که در کالس  یکاربدیهی است که برای انجام دادن هر  

 .خواهد از رسانه آموزشی استفاده کندخواهد درس را شروع کند، چگونه میخواهد بگوید، چگونه میچه می

 یادگیرنده لهیوساجرا به : گام پنجم

 یادگیری هایموقعیت مؤثرترین طور عملی بیاموزند.های برای فراگیرندگان تا آنان بهاست از آماده کردن فرصت گام پنجم در این الگو عبارت   

 .دهد انجام یادگیرنده خود را هافعالیت که است ییهاآن

 ارزشیابی : گام ششم

 یشترب هدف. است( کتبی) کاغذی و مداد یهاآزمون نوع از ها،آموخته اغلب از ارزشیابی. است ارزشیابی ،آخرین گام از الگو برای یادگیری مؤثر   

ی موردبحث ابارزشی نوع سه اینجا در است، مرتبط ارزشیابی بر زیادی اهداف. باآنکه است آموزاندانش تحصیلی پیشرفت یریگاندازه هاآموخته این

 :گیردقرار می

 الف( ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی يادگیرنده

 اند؟گرفته یاد بگیرند، یاد باید است شده فرض که را آنچه آموزاندانش آیا که است این آموزشی فرآیند در نهایی سؤال-1

 معین شده برسند؟ ییهاتیتوانند به قابلآیا آنان می-

 ها و مواد آموزشیب( ارزشیابی از رسانه

 :شودمی مطرح سؤاالتیاین نوع ارزشیابی غالباً با چنین     

 اند؟ها برای رسیدن فراگیرندگان به اهداف کمك کردهرسانهآیا  1-
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 اند از مواد آموزشی به نحو مناسب استفاده کنند؟آیا همه فراگیرندگان توانسته- 2

 است؟ مؤثر بودهآموزان های مربوط به مواد آموزشی در پیشرفت تحصیلی دانشآیا هزینه 3-

 اند؟بوده مؤثرن به درس ها در افزایش عالقه فراگیرندگاآیا رسانه 4-

 .آوردمی دست به آموزش در آن کارگیریبه و موردنظر رسانه وضعیت از روشنی دید سؤاالت،معلم با پاسخگویی به این 

 پ( ارزشیابی از فرآيند آموزشی

س ها پیش از آموزش، طی آموزشی و پارزشیابیباآنکه ارزشیابی نهایی باید پس از اتمام آموزش انجام شود، ارزشیابی یك فرآیند الزم است.     

ه عالوه، مواد آموزشی باید پیش از استفادشود. بهگیرد. برای مثال، پیش از آموزش، مشخصات یادگیرندگان اندازه گرفته میاز آموزش صورت می

 .ارزشیابی شود

های کالم، اشکاالت فعالیتهای آموزشی و در یكها و رسانهشیوهشود که معلم اشکاالت و نقایص موجود در اهداف، محتوا، ارزشیابی سبب می    

 .های بعدی آگاه شودآمادگی آنان برای فعالیت آموزشی را دریابد و از چگونگی توفیق و شکست شاگردان و میزان

 های آموزشیانتخاب رسانه

 -داریای از مواد دیچنان توده فزایندهمناسب است؛ معلمان با آن یکی از مباحث مهم و مطرح در تکنولوژی آموزشی نحوه انتخاب رسانه آموزشی   

ل به نظر مشک یشان دارد کاروظیفه شنیداری روبرو هستند که اغلب انتخاب آن چیزهایی که بیشترین احتمال را برای کمك به آنان در انجام

 (.84: 1378،ی، محمدیرسد )احدیان، رمضانمی

رندگان، های یادگییژگیگیرد از جمله ماهیت موقعیت یادگیری، نوع بازده یادگیری موردنظر، ومل مختلفی صورت میها با عواانتخاب رسانه"    

بول ققابل ی،ریپذدسترس جمله از مختلف عملیو عوامل  شد خواهد داده آموزش آن در که فرهنگی – توسعه آموزشی طییادگیری، شرا طیمح

 (.330: 1374ی،آبادیعل بریگز، ویگر، ترجمهگانیه، )"هانهیو هز کاربرد بودن

 انشنهادکنندگیمحکمی است که باید پ یو آموزش یاقتصادی، اجتماع هیهای آموزشی مختلف آموزشی، توجرسانه کاربرد شرط اساسی     

ز و حتی شایع شدن یك رسانه یا وسیله در سایر کشورها نباید توجیهی برای استفاده ا ی، تازگییبای، زتیها ارائه کنند؛ جذابکارگیری این رسانهبه

 گونه وسایل و ابزارهای جدید، صرفاً به دنبال بازارهایهای تولیدکننده اینها و کارخانهآن در کشور ما باشد زیرا مکرر مشاهده شده است که کمپانی

ین کشورهای کنند، و اجدید خود را به کشورهای مختلف عرضه می یتبلیغاتی و بازاریابی، کاال های سنگینجدید مصرف هستند و با صرف هزینه

: 1386ش،که پاسخگوی نیازهای واقعی آنان باشد )فردان نندیهایی را برگزو رسانه لیکننده هستند که باید به دور از تبلیغات ایجاد شده، وسامصرف

197.) 
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 گیری نتیجه

 مییگویسخن م یعالقه کاذب سخن گفته شود بلکه از  فرد كیکه از  میهرگز انتظار ندار میکنیصحبت م یمعلم ید حرفه درمور یامروزه وقت

 یمیا نکه انجام شده تنه ییاست. اما با توجه به پژوهش ها یریادگی یممکن برا لیامکانات و گردآورنده تمام وسا شتریکه فراهم کننده هرچه ب

س باشد. پ یکمك آموزش لیمعلمان نسبت به وسا یو نگرش منف زهیانگ لیدل تواندیدارند که م تیفعال یهااز حوزه یاطالعات متنوع نیلماز مع

 لیاشود. فراهم کردن وس یو فناور یآموزش یو سخت افزار ها لیبه استفاده از وسا یا ژهیمعلم توجه و تیاست که در مراکز ترب نیراه ا نیبهتر

در  بخصوص زیامر ن نیو نظارت بر آن. که ا یکمك آموزش لیاستفاده معلمان از وسا یاستفاده معلمان ، وجود التزام در مدارس برا یبرا یکاف

 نیکه ا شودیم نهیزم نیبا معلم در ا یهمکار ایساده و  یآموزش لیدانش آموزان در درست کردن وسا بیباعث ترغ ییو راهنما ییمقاطع ابتدا

نها آ ریتاث زانیرا بشناسد، نحوه  کاربرد آنها را بداند و از م لیانواع وسا دی. معلم باشودیدانش آموزان م یریادگیدر امر  عیود و تسرخود باعث بهب

در امر له یهر وس تیماه نیشتریندارد، بلکه ب یرجحان و برتر گریبر رسانه د یرسانه آموزش چیبداند که ه دیآگاه باشد. معلم با یریادگی تیفیدر ک

 ،حسنی)شعبان است یآموزش تیو موقع طیبا توجه به امکانات و شرا ،یریادگی -سیتدر ندیانتخاب و استفاده از آن در فرآ یآموزش، چگونگ

 و یریادگیاز آموزش،  دیجد یها یطراح یریدر مدارس، باعث شکل گ یآموزش نینو یها یتکامل و گسترش روز افزون فناور ری(. س1384،

 یزم است اقداماتال ن،یبه کار گرفته شود؛ بنابرا ایو  جادیتواند به طور مؤثر ا یدر نگرش معلمان، نم رییامر بدون تغ نیشده است. ا یابیارزش وهیش

) ذاکری، خواجه لو،  افرایی،  ردیصورت بگ یآموزش نینو یهایو تکامل فناور ریینگرش مثبت معلمان به موازات تغ تیتقو جادویدر جهت ا

 .(164: 1390،نگوییز

 شنهادهایپ

 تقاضا حترمم مسئولین از. است مؤثر یادگیری –کارگیری تکنولوژی آموزشی در فرایند یاددهی ضعف مهارت و دانش نیروی انسانی در عدم به    

یی شنهادهایپدر ادامه  بنابراین دارد وجود مشکل این همچنانها سال گذشت از پس که چرا باشند داشته کافی توجهها پژوهش این نتایج به شودمی

 داده شده است

 پردیس؛جاد آزمایشگاه و سایت مناسب در هر و ایصحیح و اصولی جهت استفاده از تکنولوژی آموزشی  یزیربرنامه -1

برای هر استفاده از تکنولوژی آموزشی  کهینحوگسترش فضای آموزشی مناسب به تقویت سخت افزار و نرم افزار های آموزشی و -2

 ؛باشد ریپذامکاندانشچو 

 های خود در کالس؛یفتکلهای آموزشی برای ارائه پژوهش و تشویق دانشجویان به استفاده از رسانه -3

 ؛تکنولوژی آموزشی یریکارگهای موفق کشورهای مختلف در بهاز تجارب ارزنده و برنامه یریگبهره -4

 ؛آموزشی در جهت ارتقای علمی و عملی معلمان برای استفاده مناسب از فناوری آموزشی یهابرگزاری دوره -5
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جدید  یهایکارگاهی و دعوت از اساتید تکنولوژی آموزشی مهارت معلمان را در کار برد تکنولوژ یهامسئولین آموزش با برپایی کالس -6

 ؛ارتقا دهند

ی برای تقویت و تهیه رسانه   آموزشیکمكو تقویت رسانه های ور تهیه به منظ پردیس هابرای  و کافی خاص یااختصاص بودجه -7

 های کمك آموزشی به تعداد مورد نیاز؛

 و فناوری در مراکز دانشگاهی و مدارس؛ تربیت افراد متخصص در زمینه تکنولوژی آموزشی -8

 ادگیرییاز تکنولوژی آموزشی در فرآیند یاددهی   یریگدر عدم بهره رفعالیهای تدریس سنتی غبه استفاده از روش اساتیدعادت تغییر  -9

 ؛است مؤثر

 ؛دانشگاهانتخاب و بکار گماردن نیروهای متخصص و کاردان در پست تکنولوزپست آموزشی در  -10

 یباال آموزش و پرورش قرار بگیرند و در ارزشیاباندرکاران ردهکنند مورد تشویق دستآموزشی استفاده می رسانه هایمعلمانی که از  -11

 را برای استفاده مناسب از تکنولوژی آموزشی لحاظ کنند. یاآموزگاران، نمره
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 منابع

 نامهانیپا. تهران ۱۸ منطقه یتجرب علوم رانیدب سیتدر یالگو در یآموزش یهارسانه نقش یبررس(. ۱۳۸۱) نایم ،یمیابراه

 .ییطباطبا عالمه دانشگاه ارشد، یکارشناس

 .یبشر غیتبل نشر ،2۱ چاپ تهران، ،یآموزش یتکنولوژ مقدمات(. ۱۳7۸) داوود ،یمحمد عمران؛ ،یرمضان محمد؛ ان،یاحد

 .ساواالن انتشارات تهران، هفتم، چاپ دوم، شیرایو ،یریادگی-یاددهی یهارسانه(. ۱۳۸6. )محمدحسن ،یموریت ریام

 اراتانتش لگارد،یه ارنست و نسونیاتک تالیر فیتأل ،(دوم جلد) یروانشناس نهیزم(. ۱۳7۹) مترجمان گروه و ینق محمد ،یبراهن

 . چهاردهم چاپ تهران، رشد،

 .چاپار ن،تهرا. آراسته درضایحم ترجمه. یعال آموزش در مؤثر آموزش(. ۱۳۸۵) نیمادل نز،یاتک جورج؛ براون،

 یبشر انتشارات تهران، س،یتدر در آموزش یطراح(. ۱۳۸۵)نیریش ،یحجاز

 تا ۱27 صفحه از ;۳  شماره, 2  دوره تدریس، در آموزشی کمک وسایل و هارسانه از استفاده(. ۱۳۸۸) مرتضی زاده، خاقانی

 .۱۳0 صفحه

یفناور کاربرد به نسبت معلمان نگرش بررسی(. ۱۳۹0)شهناز زنگویی، هادی؛ افرایی رشید؛ صالح لو، خواجه علیرضا؛ ذاکری،

 .2شماره ،6 دوره تدریس، فرآیند در آموزشی یها

 در هاآن مثبت ریتأث و یآموزشکمک لیوسا از یریگبهره(. ۱۳۹4ی )مراد محسن و یلیاسمع رضا محسن؛ نسب، ذوالقدر

 یرهنگف و یاجتماع یهابیآس یروانشناس و یتیترب علوم یپژوهش یعلم شیهما نیدوم ،ییابتدا دوره آموزاندانش یریادگی

 .یمرتضو حکمت سروش یاسالم قاتیتحق و مطالعات مرکز قم، ران،یا

 اطالعات یفناور یتیترب یآموزش یهانقشه یمفهوم یالگو(. ۱۳۸۵)  یمیسل ،یقربانعل ناصر؛ ا،ین یموحد جهانبخش؛ ،یرحمان

 ارهشم ی،درس یزیربرنامه یتیترب علوم در پژوهش و دانش)یدرس یزیربرنامه و پژوهش پرورش، و آموزش در ارتباطات و

۱0-۱۱. 

 .۳ شماره ،یآموزش یتکنولوژ ها،چالش و موانع مدارس؛ در یآموزش یتکنولوژ قیتلف(. ۱۳۸6) نیحسغالم دوست، یمیرح
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-یاددهی انیجر در یآموزش کمک لیوسا کاربست عدم بر مؤثر عوامل(. ۱۳۸۹) عبدالرضا جعفرنژاد، ن؛یصدرالد ستاری،

 .2 شماره اول، سال ،یتیترب علوم در ارتباطات و اطالعات یآورفن فصلنامه مازندران، استان رانیدب دگاهید از یریادگی

 گزارش س،یتدر یهاروش وی درس یزیربرنامه حوزه یاساس مباحث و مسائل در مطالعات مجموعه(. ۱۳۸2) نادر ،یلیسلسب

 .تیترب و میتعل پژوهشکده پژوهش،

 ی.فرهنگ انقالب یعال یشورا رخانهیدب(. ۱۳۹0)وپرورشآموزش نیادیبن تحول سند

 .دوران نشر تهران، هفتم، راستیو ن،ینو یپرورش یشناسروان(. ۱۳۹7)اکبریعل ف،یس

 تهران، چهارم، و ستیب چاپ اول، جلد ،(سیتدر فنون و هاروش) یپرورش و یآموزش یهامهارت(. ۱۳۹0) حسن ،یشعبان

 .سمت

  نما، یآموزش مطالعات هینشر آموزش، در ارتباطات و اطالعات یفناور نقش(. ۱۳۹۳) الیسه ،یدشت هره یغالم د؛یسع ،یخیش

 .4شماره

 .تهران ،اول چاپ ،یپزشک علوم در یدرس یزیربرنامه ندیفرآ(. ۱۳۸۵. )دیسع ،یآقاجان یحاج. معصومه ان،یصابر

 فرهنگی، توسعه و آموزشی نظام در ارتباطات و اطالعات یآورفن نقش(. ۱۳۸6)الهه زاده حیدری سیدرضا، امیری صالحی

 .۱۵شماره نظام، مصلحت تشخیص مجمع استراتژیک تحقیقات پژوهشکده پژوهشنامه

 یبرا ییهاداللت ارائه و آکسفورد دانشگاه در "معلمتیترب کارآموزانه یالگو" یواکاو(. ۱۳۹4) مهیفه ،یگندم م؛یابراه ،ییطال

 .6۸-۳۱ ، صفحه4 شماره ۳۱ جلد ران،یا معلمتیترب نظام

 . نور امیپ انتشارات: تهران. یآموزش یتکنولوژ مقدمات(. ۱۳۸۸) جهیخد ،یآبادیعل

 .سمت انتشارات تهران، ،یآموزش یتکنولوژ ینظر یمبان(. ۱۳۸6)هاشم فردانش،

 دید از یریادگی -یاددهی ندیفرا در یآموزش یهارسانه از یریگبهره موانع و مراحل اهداف، زان،یم یبررس(. ۱۳۹4)زهره کاوه،

 .۱62 تا ۱4۹  ، صفحهشمارهمجله دانشور رفتار ،  تهران، شهر ییابتدا دوره معلمان
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 ،(ع) نیحس امام دانشگاه یدرس یهاکتاب فیتأل و یزیربرنامه مرکز س،یتدر فتوت و هاروش(. ۱۳۸6) احمد ،یکالهدوز

 .تهران

 سال. دانا: تهران. یآبادیعل جهیخد ترجمه. یآموزش یطراح اصول(. ۱۳74. )ویوالتردبل گر،یو و ؛یجیلسل گز،یبر آر؛ ه،یگان

 .۱۹۹2،یاصل زبان به اثر انتشار

 .سیان انتشارات تهران، اول، چاپ ،یآموزش یتکنولوژ(. ۱۳74)یمرتض مجدفر،

 .۵0۸6 شماره  راز،یش س،یتدر ندیفرآ در یآموزش یهارسانه از استفاده تیاهم(. ۱۳۹2) مردم، عصر مجله

 دوم، چاپ ،یآموزش یتکنولوژ و یدرس و یآموز یزیربرنامه س،یتدر فنون و هاروش(. ۱۳۸۳. )محمدحسن ،یمحمد رزایم

 . پژوهش پوران انتشارات تهران،

 شماره ها،شهیاند بخش کشور، پرورش و آموزش نظام اصالح در انیفرهنگ دانشگاه گاهیجا و نقش(. ۱۳۹2)صادق دیس ،ینبو

4۸۱۵. 

 یلیتحص شرفتیپ در انهیرا و یآموزش یهالهیوس از استفاده ریتأث(. ۱۳۹۵) تاج گل زاده،یعل رباب، زاده، یول  نب،یز زاده، یول

 .۱۳۹۵ شماره 6دوره. ۹۵یلیتحص سال در زیتبر ۵هیناح آموزاندانش
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